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॥ প্রীশ্রীগুরবে নমঃ ॥ 

বামনপুরাণম্। 
প্রথমোক্ধ্যায় 

ও নমঃ ॥ ভ্রীগজবদনভারতীন্্যাং নমঃ । ও নমো ভগবতে বান্থদেবায় নমঃ ॥ 
ব্রলোক্যরাজ্যমাচ্ছিদ্য বলেরিক্ত্রার় যো দদৌ। নমস্তশ্মৈ স্থরেশায় সদ] বামনবূপিণে ॥ ১ 
নারায়ণং নমঙ্কৃত্য নরঞ্ধেব নবোত্তমম্। দেবীৎ সরশ্বভীং ব্যাসং ততো জয়স্ুদীরয়েৎ ॥ ২॥ 
পুলব্ড্যমুষিমাসীনমা শ্রমে বাঁথিদাম্বরম্। নারদঃ পরিপপ্রচ্ছ পুরাণং বামনা শ্র়ম্ ॥৩। কথং ভগবতা 
ব্রজ্মন্ বিষুগ্ন প্রভবিষু্পা । বামনত্বং ধতং পুর্বং তন্মমাচক্ষু পৃচ্ছতঃ ॥ ৪ ॥ কথঞ্চ বৈষণবো তৃত্বা 
গপ্রহলাদে। দৈত্যসতভমঃ| ভ্রিদশৈরু্ধুধে সার্ধমত্র মে সংশয়ো মহান্ ॥ ৫॥ শ্রয়তে চ দ্বিজজেষ্ঠ 
দক্ষস্য ছছিতা সতী । শক্করম্য প্রিয়া ভার্ধযা! বভূব বরবর্ণিনী ॥ ৬॥ কিমর্থং সা পরিত্যজা শ্বশরীরং 
বরাননা। জাতা হিমবতে। গেছে গিরীন্দ্রন্ত মগান্মনঃ ॥ ৭ ॥ পুনশ্চ দেবছেবন্ত পত়ীত্বম গমচ্ছুভা । 
এতন্মে সংশবঙ্ছিক্ধি লর্বববিত্বং মতে (হলি মে ॥৮ ॥ তীর্থানাঞ্চেব মাহাস্ব্যং দানান।ক্ৈব সত্ব । 
ত্রতানাং বিবিধানাঞ্চ বিধিমাচক্ষ মে দ্বিজ ॥৯॥ এবমুক্তো নারদেন পুলন্ড্যে। মুনিসত্ম2| 
প্রোবাচ বদতাং শ্রেষ্ঠে। নারদং তপসো নিধিম্ ॥ ১০ ॥ 

পুলন্ত্য উবাচ। পুরাণং বামনং বক্ষ্যে ক্রমার্লিখিলমার্দিতঃ । অবধানং স্থিরং কত্বা শৃণুঘ 

যিনি বলিব নিকট হুইতে বলপূর্বক চ্রলোক্যরাজ্য গ্রহণ করিয়া, ইন্দ্রকে প্রদান করেন, 
সেই নিত্য প্রবর্তমান, বামনরূপী-ম্মরেম্বরকে নমস্কার ॥ ১ ॥ 

ন.রায়ণ, নরোতম, নর, দেবী সরস্বতী ও ব্যাসদেবকে নমস্কার করির।, জয় উচ্চারণ করিবে ॥২॥ 

বাগবিদৃবর্গের বরিষ্ঠ মহর্ষি পুলন্ত্য আশ্রমে আসীন আছেন। দেবর্ধি নারদ তাহারে 
বামনাশ্রত পুরাণ জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩ ॥ ব্রচ্মন! সকলের নিগ্রহান্থএ্ছে সমর্থ ভগবান্ 

বিষু পূর্ব্বে কিক্দপে বামনবপু পরিগ্রহ করেন, তদ্ধিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি, কীর্তন করুন ॥ ৪ ॥. 
দৈত্যলভম প্রহ্নাই ব৷ বিষুঃগুক্ত হুইয়া, কিরপে দেবগণ্ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত হইয়াছিলেন, 
এবিবরেও আমার মহান্ সংশয় জন্মিয়াছে ॥ ৫ ॥ হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! শুনিতে পাওয়া যয, দক্ষের 
ছুছিতা বরবর্ণিনী সতী শক্করের পরমগ্রণয়ভাগিনী-পত্বী-পদ অলঙ্কত করেন ॥৬ ॥ সেই 
বরানন। কিজন্ত কলেবর পরিহার করিয়া, লকল পর্বতের অধিরাজ মহাত্বা কিমাচলের 
গুহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ]৭ ॥ এবং পুনরায় দেবদেব মহাদেবের পত্রীপদ পরিগুহ 
করেন ॥৮॥ আপনি সর্বজ্ঞ । তজ্জন্ত, আমার বিশেষ বছুমানভাজন। আমার এই সংশয় ছেদন 
কুরুন॥৯॥ হেত্বিজ|হেলত্তম] তীর্থ সকলের মাহাত্ম্য, দান সকলের মহিমাঁ এবং বিবিধ 
অতের অন্ুষ্ঠানক্রম, এই সমস্তঙ বর্ণন করুন ॥ ১ ॥ 

ভপোনিধি নারদ এইরূপ বচন বিন্যাস করিলে, বান্সিজেষ্ঠ যুনিসতম পুলঘ্্য তাহারে 
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মুনিসতম ॥১১॥ পুরা হৈমবতী দেবী মন্দর়স্থং মহেষ্বরমূ। উবাচ বচনং দৃষ্ঠ1 জরীক্মকাঁলমুপস্থিতম্ ১২৪ 
্ী্ঘঃ প্রবৃত্তে। দেবেশ ন চ মে বিদ্যতে গৃহম্। যন্ত্র বাতাতপ ভীমৌ স্থিতয়োনো গমিব্যতঃ 8১৩ 
এবমুক্রো ভবাটৈতচ্ছংকরে। বাক্যমন্্রবীৎ। নিরাশ্রয়োধহং স্থদতি সদারণাচরঃ গুুভ 8১৪1 উত্যুকতা 
শঙ্করেপাথ বৃক্ষচ্ছায়ান্ছ নারদ । নিদ্াঘকালমনয়ৎ সমং শর্বেণ সা সতী ॥১৫। টিং পি সমুস্ত, তো 
নির্জনাচরিতোহভুতঃ ৷ ঘনান্ধকারিতাশো বৈ প্রাবুট কালোংতিরাববান্ ॥১৬। তং দৃই। দক্ষতনুজা 
প্রাবৃট্কালমুপন্থিতম্। প্রোবাচ বাক্যং দেবেশং সতী সপ্রণয়ং তদ। ॥ ১৭ ॥ 

সত্যুবাচ। নিবাস্তি বাতা হদয়াবদা রণ গর্জন্ত্যমী তোয়ধর1 মহেশ। ক্ষরস্তি নীলাত্রগণেষু 
বিদ্যুতো বাশস্তি কেকারবমেব বর্ঠিণঃ ॥১৮। পতস্তি ধারা গগনাৎ পরিচ্যুতা৷ বক? বলাকাশ্চ ভজস্তি 
তোর়দান্। কদস্বসর্জীর্ভুনকেতকীনাং পুষ্পাণি মুঞ্ভি চ মারুতাঃ সদা ॥১৯। শ্রুতবৈব মেঘস্য দৃঢ়ন্ত 
গর্জিতং তাজস্তি হংসাশ্চ সরাংমি তৎক্ষণাৎ । নীচোদ্ধতান্ সৎপুরুষ! যথাশ্রয়ান্ প্রবৃদ্ধমূলানপি 
সংত্যজন্তি ॥ ২০ 1 ইমানি ষ্থানি তথ! ম্বগাণাং হরভ্তি ধাবন্তি রমস্তি শভে। | ধাবস্তি হষ্টানি 
বনস্থলীবু সর্ব ভূবন্তোয়দসংপরবৃদ্ধা। ॥ রাজি শপ্পাবৃতশস্থযুক্তা স্তথাচিরাভাঃ স্থতরাং ক্ষ রস্তি। 
রম্যেবু নীলেষু, ঘনেষু দেব ন্যুনং লম্ৃদ্ধিং :।লনন্য দৃই1 || চরস্তি শৃরান্তরপোদগ মেষু উদ্ধ তবেগাঃ 

সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে মুনিসত্তম! আমি আদি হইতে আরম্ভ করিয়া, বখা- 
ক্রমে নিথিল বামন পুরাণ বর্ণন করিব; আপনি অবিচলিত অবধান সহকারে শ্রবণ করুন ॥ ১১॥ 
পুর্বে হিমালয়নমানী দেবী মহেস্বরী নিদাঘসময় সমাগত সদার্শন করিয়া, মনদরভূধরে অধিষ্ঠিত 
মতেশ্বরকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥ হে দেবেশ ! গ্রীষ্ম তুর আবির্ভাব হইয়াছে । কিন্ত আমার 
এরূপ গৃহ নাই, যাহাতে অবস্থিতি করিয়া, উভয়ে অতীব ভয়ঙ্কর বাতাঁতপ অতিষাপন করিব 8১৩। 

ভবানী এবংবিধ বাক্য প্রয়োগ করিলে, শঙ্কর তাহারে সম্বোধন করিয়?, বলিতে লাগিলেন, 
অয স্থদতি | আমি নিরাশ্রয় ও সর্বদ। অরণ্যচর ॥ ১৪ ॥ 

হেনারদ |! সতী পার্বতী শঙ্কর কর্তৃক এইরূপ অভিহিতা হইয়।, ভাহাক্প সমভিব্যাহারে 

বৃক্ষচ্ছায়৷ আশ্রয় করিয়া, শ্রীক্মরকাল অতিবাহুন করিলেন ॥ ১৫ ॥ অনন্তর নিদাঘ পর্যবসিত 
হইলে, প্রাবুট্সময় নমুপস্থিত হইল। তৎ্সহকারে লোক সকলের ইতস্তত* গমনাগমন 
স্থগিত হইয়া গেল। পয়োদপটলীর প্রাছুর্ভাব প্রযুক্ত দিম্বগুল অন্ধকারে আবৃত হুইল। 
এবং মেঘ সকল ঘোর রবে গর্জন করিতে লাগিল ॥ ১৬ ॥ 

দক্ষতুহিত] সতী প্রাবুটকাল সমগত দর্শন করিয়া, প্রণয়প্রকাশসহকারে মহাদেবকে কহিতে 
লাগিলেন ॥ ১৭ ॥ হে মহেখ্বর | বর্যাকালের সমাগমে বাস “প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে; 

মেষ সকল হৃদয়বিদারণপূর্বক গর্জন করিতেছে, 'বিদ্যুন্মগুলী নীলিমসমলঙ্কত নীরদমণ্ডলীর 
ক্রোড়দেশে প্রস্ফরিত হইতেছে এবং ময়,র সকল কেকারবসহকারে শব্ব করিতেছে ॥ ১৮ ॥ 

গগনমগ্ল হইতে অনবরত বারিধাঁর। বিনির্গলিত হইতেছে) বক ও বলাকা দকল পয়োদটলীর 

পরিচর্য্যায় প্রবৃত হইয়াছে; এবং কদস্ব, সর্জজ, অর্জুন, ও কেতকীবৃক্ষ হইতে কুদ্মম সকল বানু 
বেগে ধরাতলে পতিত হইতেছে ॥ ১৯॥ নীচ ও উদ্ধত আশ্রয়দাত। ' বাক্তিগণ সর্বথা 
ৰর্ধিতমূল হইলেও, সৎপুরুষগণ তাহাদিগকে যেমন ত্যাগ করিয়া থাকেন, মেঘের গতীর গর্জন 
আকর্ণন, করিয়া, হংসগণ ত্মেন ততক্ষণমাত্রে সরোবর£্পরিত্যাগ কারতেছে ॥ ২*॥ 
-& হে শন্তো। | এই মৃগযুখু বর্ধাসলিলসম্পর্কে যলরাশির পরিহার, হওয়াতে, মাতিশর পারিস 

কউ উঠিয়াছে, এবং অত্থিমাত্র আমোদ ও হধানুভরসহকারে কুতপ্দসূষ্ণারে বনসসীসমূকে 
পলারীযান হইতৈছে.। মেঘ্ব সকল ম্ৃতিশয় বর্থিতি হওয়াতে, সমুদয় তুবিতাগ শশ্পে' আবৃতি ও 

শল্যে সংছাদিত হইল, অতিষাত্র' শোভা বিদ্যার করিযাছে। : সৌয়ার্সিনীম়ঙল পরমমনোহারি 
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সহসৈব নিষ্নগাঃ । জাতাঃ শশাক্কাক্কিতচারমৌলে কিম চিত্রং বানুক্লং জনম্॥ ২১॥ শ্রয়স্তি 
নীচান্গুগতা ছি যোধিতো নীলেষু মেখেবু সমাশ্রির্তং নভঃ। পুণ্পেষু সর্জা মুক্ধলেবু নীপাঃ ফলে 
চ্রীন্চ পয়ঃন্ঘথাপগাঃ ॥ ২২ ॥ পত্রেবু পদ্বেধু মহাসরাংসি স্মুম্তরঃ সম্প্রতি বর্কালঃ। ইত়ীদৃশে 
শঙ্কর দুঃসহেহতুতে কালে স্থরৌদ্রে ন হু তে ব্রবীমি ॥ ২৩॥ গৃহং কুরুঘাত্র মহাচলোগ্ষে ক্মুনি- 
বৃতা যেন ভবার্মিশভ্ভো। ইথং জিনেত্রঃ ্রতিরামপীয়কং শ্রত্বা বচো বাক্যমিদং বভাবে ॥ ২৪॥ 
ন মেহন্তি বিভ্তং গৃহসঞ্চয়ার্থে সগারিচম্্াবৃতদেহিন: পরিয়ে । মমোপবীতং ভুজগেশর়ঃ ফণী কর্ণেধপি 
পদ্লু্চ তথৈব পিঙ্গলঃ ॥ ২৫ ॥ কেবুক্সমেকং মম কম্বলন্তহিদ্বিতীয়মন্তো ভূজগে। ধনঞ্য়ঃ। নাগ- 
স্তখৈবাশ্বতরে হি কষ্কণং সব্যেতরে তক্ষক উত্তরং তথা ॥ নীলোহপি নীল[ঞজনতুল্যবর্ণঃ শ্রোক্ীতটে 
রাজতি স্থপ্রতিষ্ঠঃ ॥ ২৬। 

পুলস্ত্য উবাচ । ইতি বচনমখোথং শঙ্করাৎ সা সুড়ানী শ্রুতমপি তদসত্যং শ্রীমদাকর্ণ্য ভীত। 
অবনিতলমবেক্ষ্য স্বামিনো বাসকচ্ছ'াৎ পরিবদতি সরোষং লঙ্জয়োচ্ছ,স্য চোষ্ম্ ॥ ২৭ | 

দেবুবাচ। কিমেবং সংশ্রিতায়াস্ত প্রাবুট্কালে! গমিষ্যতি। বৃক্ষমূলে স্থিতায়াস্ত স্বনয়েন 
বদাব্যয় ॥ ২৮॥ 

ও নীলিমশালিনী কাদশ্থিনীর ক্রোড়দেশে সাতিশয় প্রস্ষরিত হইতেছে। হে দেব! শুর সকল 
সর্জনের সমৃদ্ধিসন্দর্শনপূর্বক তাহার অপহরণ উদ্দেশে যেমন বিচরণ করেন; নদী সকল 
নৌকার্দির যাতায়াতে সহসা অতিমাত্র বেগাবিষ্কার পুরঃসর তক্জরপ প্রবাহিত হইতেছে । 
অথবা, হে শশাঙ্কমৌলে ! ন্বভাবতঃ নীচান্থগত! ললন!1 যদি আক্মানুকপ দুবৃতি পুরুষের আশ্রয় 
গ্রহণ করে, তাহাতে বিল্ময়ের বিষয় কি আছে? এ দেখুন, আকাশনগুল নীলবর্ণ মেঘমালায় 
অলঙ্কৃত হইয়। উঠিয়াছে। নালতরু সকল পুষ্পভারে অবনত হইয়া পড়িয়াছে। কাস্ব সকল 
মুকুলকুণে সমাকুল হইয়াছে। ফল সকল সাতিশয় স্থযম! ধারণ করিয়াছে । নদী সকল 
সলিলরাশিতে পরিপূর্ণ হইয়াছে ॥২১॥ ২২॥ স্থবিশাল সরোবর সকল পত্র ও পন্সবঞ্জে 
বমণ্ডিত হইয়| উঠিয়াছে। অধুনা এই বর্যাকাল অতিমাত্র ছুন্তর ভাব ধারণ করিয়াছে। 
এই রূপে পরমাবন্মযাবহ এই প্রাবুট্সময় যেবপ দুর্বিষহ, সেইরূপ অতিমাত্র ভয়াবহ। 
সেইজন্তই তোমারে বশিতেছি। নতুবা বলিতাম না॥২৩॥ এই মনরভূধর যাবতীয় 
গিরান্দ্রবর্গের বরিষ্ঠ। শস্তে!! ইহাতে গৃহ নিম্নমাণ করুন; তাক হইলে, সর্বথ। স্বম্তিলাতে 
লমর্থ হইব। 

ভ্রিলোচন ক্রিননীর এবংবিধ শ্রবণমনোহর বচন শ্রবণগোচর করিয়া, বক্ষামাণ বাক 
বলিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥ প্রিয়! গৃহ নির্খাণ করি, আমার একপ ধন নাই। দেখ, 
বনের অভাবে মদীয় কলেবর ব্যাজ্চর্খে আবৃত, স্ত্রের অভাবে তুঙ্গগরাজ বাস্থকি আমান 
যঙ্জপোপবীত, পল্প ও পিঙ্গল নামক অন্তর ভূজঙ্গমধুগল আমার কর্ণের কুগুল ॥ ২৫॥ কম্বল ও 
ধনঞ্জয় নামক অহিদ্ধিত় আমার হত্তের কেন্ুর, ফণী অশ্বতর ও তক্ষক ইহার যথাক্রমে আমার. 
বাম ও দক্ষিণ হত্তের কল্তণ, এবং নীলাঞজনভুল্যবর্ণবিশিষ্ট ভূজঙগম নীল মদীয় শ্রোণিতটে অধিষ্ঠান- 
পূর্বক, বিরাজমান হইতেছে । ২৬॥ 

পুলব্ডা কহিলেন, মহাদেব গারহাসগ্রসঙ্গে এইবপ অপ্রিয়, অসত্য ও পরিপামপ্রীতিজনক 
বাক্য প্রয়োগ করিল, ভবানী তাহ! আকর্ণন করিয়া, যুগপৎ ভয়, লজ্জা ও ক্রোধের 
বশবর্তিনী হইয়া, অবনীভল অবেক্ষণ ও উষ্ণ নিশ্বালফ্চার পরিহার পুরঃসর ভীহারে বলিতে 
লাগিলেন ॥২৭॥ হে অধিনাশিত্বরূপিন | এউবখে বৃক্ষসূল আশ্রয় ও অবস্থিতি। করিয়াই 
কি প্রা্টকাল অতিবাহন করিতে ছইবে, অনুগ্রহপূর্ধ্বক ক্লীর্ভুন করুন & ২৮॥ 



৪ বামনপুরাঁণমৃ। [ ২র, অধ্যায়ঃ। 

শঙ্কর উবাচ। ঘনাবস্থিতদেহায়াঃ প্রাবৃট্কালঃ প্রয়ান্ততি। যধাদুধারা ন.তব নিপতিষ্যস্তি 
বিগ্রতে ৪ ২৯ 

পুলন্তা উবাচ। ততো হরম্তদ্ঘনখওমুন্নতমারুহ তস্থৌ সহ দক্ষকন্তয়া। ততোইভবন্নাম মছে- 
ব়্ত জীমূতকেতুত্থিতি বিশ্রুতং দিবি ॥ ৩* ॥ 

ইতি শ্রীবামনপুরাণে হরললিতে প্রথমোহ্ধ্যায়ঃ ॥ ১॥ 
১১১০ 

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ। 

পুলন্ভা উবাচ। ততন্ত্রিনেত্রস্ত গতঃ প্রাবুট কালে৷ ঘনোপরি। লোকানন্দকরী রমা শরৎ 
সমভবনুনে ॥ ১ ॥ ত্যজস্তি নীল স্বুধরা নভত্তলং বৃক্ষাংশ্চ কক্কাঃ সরিতন্তটানি। পদ্মানি গন্ধং 
নদিলয়া'ন বায়লা কুকর্কিষাণং কলুষং জলাশয়াঃ ॥ ২॥ বিকাসমায়াস্তি চ পক্কজানি চন্দজ্রাংশবো 
ভাস্তি লতাঃ স্থপুষ্পাঃ। নন্নস্তি হষ্টান্তপি গে।কুলানি সম্তশ্চ সম্তোষমনুব্রজন্তি ॥৩॥ সরঃস্থ পন্সং 
গগনে চ তারকা জলাশয়েঘেব তথ পয়াংমি । সতাঞ্চ চিত্তং হি দিশাং মুখৈঃ সমং বৈমল্যমা়াস্তি. 
শশাঙ্ককাস্তয়ঃ &৪॥ এতাদ্ুশে রঃ কালে মেঘপৃষ্ঠাধিবা।সনীম্ । সতীমাদায় শৈলেন্দ্রং মন্দরং সমুপা- 
বযৌ ৪৫॥ ততে। মন্দরপৃষ্ঠেসৌ স্থিতঃ সমশিলাতলে । রেমে শল্তুর্ভগবান্ সত সহ মহ্াছাতিঃ ॥৬ 
ততো গতায়াং শর দ প্রবুদ্ধে চেব কেশবে। দক্ষঃ প্রজাপতিশ্রেষ্টে। যইমারভত ক্রতুম্ ৭8 দ্বাদ- 

টি চপ 

শঙ্কর কিলেন, প্রিয়! মেঘমগ্ুলীর উপরিদেশে শরীর সন্িবিষ্ করিয়া, তুমি বর্ধাকাল 
যাপন করিবে । তাহা হইলে, সলিলধার ত্বদীয় কলেবরে পতিত হইবে না ॥ ২৯। 

পুলস্তয কহিলেন, অনন্তর হর দক্ষকন্ঠার সহিত উন্নত ঘনখণ্ড আরোহণ করিয়া, অবস্থিতি 

করিলেন । তন্নিবন্ধন, তীহার নাম স্বর্গে জীমূতকেতু বলিয়! বিখ্যাত হইল ৩০ ॥ 

ইতি শ্রীবামনপুরাণে হরললিতে প্রথম অধ্যায় ॥ ১॥ 

অনন্তয় মেঘের উপরি অবস্থিতি করিয়া, উমাপতি বর্যাসম্য় অতিবাহিত করিলে, সকল 
লোকের আনন্জননী পরমমনোহারিণী শরৎ সমাগত হইল ॥ ১॥ তৎসহকারে, মেঘমওলী 

গগনমণ্ডল হইতে অন্র্ধান করিল; কন্ক সঞ্ল বৃক্ষ ও নদীর তট পরিত্যাগে প্রবৃত্ত হ$ল। 
পদ্মের গন্ধ দূর হইল; বিহ্ঙ্গম সকগ নিলয় পরিহার করিল; রুরুগণের শৃঙ্গ ত্ঘখলিত হইল? 
জলাশয় সক্ষল নির্খল হইয়া উঠিল ॥ ২॥ পঙ্কজ সকল বিকশিত হুইল) চন্দ্রের কিরণ 
সুন্দর তাঁতি ধারণ করিল; লতা! সকল স্থশোভন কুল্ছমস্তবকে অলঙ্কত হইয়া উঠিল; গো 
সকল ধ্যাবিই হয়া, শব্ষ করিতে লাগিল $; সৎপুরুষ সকল সম্তোব অবলম্বন ক'রলেন ॥ ও ॥ 
সরোববে পল্স সকল, গগনমগ্ডলে তারকান্তবক, জলাশয়ে সলিলরাশি, সাধুগপের চিত্তবৃতি, 
এবং দিস্বুখ ও চন্দরকান্তি, সমানে নির্মল .হইয়। উঠিল ॥ ৪॥ মহাদেব এতান্বশ মনোহর সময়ে 
মেঘপৃষ্ঠধবাসিনী পর্বতনন্দিনীরে সমভিব্যাহারে গ্রহণ করিয়া, মনারভূধরে সমাগত হই- 
লেন ॥ ৫ ॥ অনভ্ভর পরমজ্যোতির্খয়সুর্তি ভগবান্ তুতপতি লেই মন্দরপৃর্ঠে সমতল শিল1- 

প্রদেশ জাশ্রয় করিত, সতীর সহিত বিহার করিতে "লাগিলেন .॥ ৬॥ 
তদনত্তর শরৎ খত়ুর পর্য্যবসান হইলে, ভগ্গবান্ কেশব নিজ হইতে সমুখিত হইলেন । 

& লময়ে গুজাপতি প্রবয় দক্ষ হজ্ঞান্থঠানে প্রবৃত হইয়। ॥ ৭৪ ধাদশ আদিত্য, ইজপ্রমুখ প্রধান 



য়, অধ্যায়ঃ | ] বামনপুরাণমূ। ৫ 

'শৈব স চাদিত্যান্ শক্রাদীংশ্চ স্থয়োতমান্। সকঞ্তপান্ সমামন্ত্্য সদশ্যম্লমগীকরৎ ॥৮॥ অরুদ্ধ- 
ত্যান্লহিতং বশিষ্ঠং শংসিতত্রতম্। সহানুহয়ঘা্িং চ সহ ধৃত্যা চ কৌশিকম্॥৯॥ অকল্যয়া 
গৌতমং চ ভরঘাজমমারয়। | চন্দ্র! সহিতং ব্রন্মন্ খবিমঙ্গিরসং তথা 1১০৪ আমন্ত্রা কৃতবান্ দক্ষঃ 
সদশ্যান্ যজ্ঞকর্রণি। সদন্যান্ গুণসম্পন্নান বেদবেদাঙ্গপারগান্ | ১১৪ ধরব স সমান 
ভার্ধ্যয়াহিংসয়৷ ন। নিমন্ত্রয যজ্ঞবাটন্য দ্বারপালার্থমাদিশৎ॥১২ ॥ অরিষ্টনেমনং চক্রে উত্ভাহরণ- 

কারিণং। চন্ত্রয়। সহিতং ত্রহ্মন্ খধিমঙ্গিরলং তথা ॥ ১৩৪ মৃষ্টান্নপানদংস্কারে সম্যক দক্ষঃ 

প্রযুক্তবান্। ভূগুঞ্চ সত্রসংস্কারে সম্যক্ দক্ষঃ প্রযুক্তবান্ ॥ ১৪ ॥ তথা চন্দ্রমলন্দেবং রে'হিণ্যা 

সহিতং শুচিম্। ধনানামাধিপত্যে স যুক্তবান্ ছি প্রজাপতিঃ॥ ১৫॥ জামাতন্ হুছিতংশ্চৈব 
দৌহিত্রাংশ্চ প্রজাপতিঃ । সশঙ্করাং সতীং মুক্ত মথে সর্ববান্ নামন্তরয়ৎ ॥ ১৬ 

নারদ উবাঁচ। কিমর্থং লোকপতিন!। ধনাধ্যক্ষো! মহেশ্বরঃ। জেষ্ঃ শ্রেষ্ঠে। বরিষ্ঠোইপি 
আদ্োহপিন নিমন্ত্রিতঃ ॥ ১৭ ॥ 

পুলন্তয উবাচ । জেঙ্ঃ শ্রেষ্ঠে। বরিষ্টোহপি আদেযোহপি ভগবান্ শিবঃ | কপালীতি বিদিত্বেশো! 
দক্ষেণ ন নিমন্ত্রিতঃ1 ১৮ ॥ 

নারদ উবাচ । কিমর্থং দেবতাশ্রেষ্ঠঃ শূনপাণিঘ্িলোচনঃ। কপালী ভগবান্ জাতঃ কর্ণ! 
কেন শঙ্কর? ॥ ১৯॥ 

পুলস্ত্য উবাচ। শৃণুষাবহিতে। তৃত্ব৷ কথামেতাং পুঝাতনীম্। প্রোজ্তাং হাদিপুরা ণেষু ব্রহ্মণা- 
ব্যক্তমূর্তিনা ॥ ২০ ॥ পুর ত্বেকার্ণবে লোকে নষ্ে স্থাবরজঙ্গমে | নইচন্দ্রর্কনক্ষত্রে প্রনই্পবনা- 
নলে ॥ ২১॥ অপ্রতর্কামবিজ্ঞেং ভাবাভাববিবর্জিতং। নিমগ্রবীরৎ্সতণং তমোভূতং স্থদ্- 

প্রধান অনববর্গ ও কশ/পকে সঘামন্ত্রণঠ ক'রয়া, সদন্যপদে প্রতিঠিত করিলেন ॥৮॥ অনন্তর 
তিনি অকুপ্ধত'র সহিত সংশিতব্রভ বশিষ্কে, অনন্থপ্ার সহিত অন্রিকে, ধৃতির দহিত 
কৌশিকঙ্ষে ৯ ॥ ম্মহল্যার সহিত গৌতক্ে, মাধার সত ভরদ্বাজকে, চন্দ্রা সহিত মহর্ধি 
অঙ্গিরাকে ॥ ১০ ॥ আমন্ত্রণ করিয়া, যজ্ঞবাাপারে সদহ্যরূপে নিযোগ করলেন । ইহার। সকলেই 

শুণগ্রামে ভূষিত ও “্বদবেদাজ্জে পারদর্শী ॥১১॥ তদনত্তর, তিনি ধন্দ্রকে তদীয় পত্ী শহিংসার 
সহিত শিমন্ত্রণ করিবা, যজ্তবাঠের াবপালার্ধ আদেশ ১২ অব্টনেমকে কাষ্ঠ মাজরণে নিয়োগ, 
চন্্রার সহিগ অঙ্গিরাকে ॥ ১৩] মিষ্লান্পপানসংস্করণে সমাক্ রূপে ব্যাপৃত, ভৃগুকে যজ্ঞ "স্কার- 
ব্যাপারে 'পযোজিত ॥১৪॥ এবং রেশহুণীর সগ্তি ভগবান্ চন্দ্রব'কে ধনাধিপ'ত্য প্রতিষিত 
করিলেন ॥ ১৫ ॥ এইটরূপে সেই প্রজাপতি দক্ষ সমুদায় জামাতা, দুহিত' ও “দী হত্রবর্গকে যজ্ঞ 
নিমন্ত্রণ করিলেন ঠ কেবল মহাদেব ও পার্ববতীর অখমস্ত্রণ রহিত করিয়। দিলেন ॥ ১৬॥ 

নারদ কহিলেন, ধনাধ্যক্ষ মহাদেব জোট, শ্রেষ্ঠ, বরিষ্ঠ ও সকলের আদি হইলেও, প্রজাপতি 
দক্ষ কিজন্য তাহারে নিমন্ত্রণ করিলেন ন1? ॥ ১৭ ॥ 

পুসস্ত্য কহিলেন, নকলের নিগ্রহান্থগ্রহে সমর্থ ভগবান ধুর্জটী জোষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, বার ও লক- 
লের আদি হইলেও, কপালী জানিয়া, দক্ষ তাহার নিমন্ত্রণ রহিত করিয়া! দিলেন ॥ ১৮॥ 

নারদ কছিলেন, সকল লোকের পরমমঙ্গলদায়ক ভগবান্ শৃলপাণি ভ্রিলোচন সকল 
দেবতার মধো প্রধান। কিজন্ত কোন্ কর্ধবলে তিনি কপালী হইয়াছিলেন। ১৯॥ 

পুলস্ত্য কহিলেন, আপনি অবগত হইয়া, এই পুরাতনী কথ শ্রবণ করুন। স্বয়ং 
অব্যক্তমূণ্তি ব্রন্মা আদিপুক্সাণ সকপে ইহা! বর্ণনা করিয়াছেন ॥ ২০ ॥ পূর্বে সমুদায় লোক 
একার্ণব হওয়াতে, স্থাবর জঙ্গম সনুদ।য় বিন হইলে, চন্দ্র স্্ধ্য ও নক্ষত্র লকল অস্তহিত হলে, 
জনিল ও অনল -প্রণ্ট হইলে ॥ ২১॥ অন্ধকারণাত্রে পরিণত অতিমাত্র ছার্দিন প্রাছুতূতি 
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নম ॥২২॥ তণ্মিন স শেতে ভগবান্ নিশাং বর্ষসহত্রকীম্। রান্রাস্তে স্থজতে লোকান্ 
রীজসং রূপমান্থিতঃ ॥ ২৩] রেজে ল পঞ্চব্ধনো বেদবেদাঙ্গপারগঃ । শ্রষ্টা চরাচয়ন্তান্ত জগ- 
তোহভুতার্শনঃ ॥ ২৪1 তযোময়ত্ততৈবান্তঃ সমুক্তুভঘ্িলোচনঃ | শৃলপাণিঃ কপন্দ চ অক্ষ- 
মালাঞ্চ দরশয়ন্॥ ২৫) ততো! মহাঝ। ত্বন্থজাহক্কারং স্থদারুণং। ধেনাক্রাস্তাবুতৌ। দেবৌ তাবেৰ 
বরন্থাশস্করে? 1২৬1 জহঙ্কারাবৃতো রুদ্রঃ প্রত্যুবাচ পিতামহম্। কো ভৰানিহ্ সংপ্রাপ্তঃ কেন সাষ্টো- 
ইসি মাং বদ ॥ ২৭॥ পিভামহোপ্যহস্কারী গ্রত্যুবাচাথ কো৷ ভবান.। ভবতে। জনক£ কোহত্র জননী 
ব। তত্ুচাতাষ্ ॥ ২৮ ॥ ইত্যন্তোন্ং পুর তাভ্যাং ব্রদ্মেশাভ্যাং কিল প্রিয়; ॥ পরিবাদোংতবতত্র 
উৎপত্বির্ভবতোইভবৎ ॥২৯॥ ভবানপ্যন্তরিক্ষং হি জাতমাত্রত্তদোৎ্পতৎ। ধারয়ন্নভুলাং 
বীণাং কুর্বন্ কিলকিলাধ্বনিম্ ॥ ৩০ ॥ ততে। বিনির্জিতঃ শলতুর্মীনিন। ব্রদ্মাধানিনা। তস্থাৰ- 
ধোসুখো। দীনো গ্রহাক্রান্তো যথা শশী ॥৩১॥ পয়াজিতে লোকপতো দেবেন পরমেঠিন] । 
ক্রোধাদ্বকারিতং রুদ্রং পঞ্চমং মুখমব্রবীৎ ॥ ৩২ ॥ অহং তে গ্রতিজানামি তমোমূর্তে জিলোচন। 
মিস বৃষভারঢ়ো লোকক্ষয়করে। ভবান্ ॥ ৩৩ ॥ ইতুযক্তঃ শঙক্ষরঃ ক্রুদ্ধ ব্রজ্ষাণং ঘোরচক্ষুষ! | 
নির্ব,কামন্ত্রনিশন্দদর্শ ভগবানজঃ ॥ ৩৪ ॥ ততন্ত্রিনেত্রস্ সমুস্তবন্ত বক্তাণি পঞ্চাথ স্বর শানি। 

হইল। তাহাতে ভূণ ও লতা সকল একবারেই মগ্ন হুইয়! গেল। ভাবাভাব সমুদ্দায়ই 
ভিরোহিত হইল। তত্রিম্ধন,। সমুদাই জ্ঞানের অভীত ও তর্কের অবিষয়ীভৃত হইয়া 
উঠিল ॥ ২২॥ 

তভগবা'ন্ সেই একার্ণবে বর্ষসহত্রকী রঞ্জনী শয়ন করিয়া রহিলেন। জনস্তর রজনীর অবসাঁনে 

রাজস রূপ আশ্রয় করিয়া, লোক সকলের স্থট্টি করিতে প্রবৃত হইলেন ॥ ২৩ ॥ ভগবান্ 
সেই রাজস রূপের আশ্রয়ে সমুদা়বেদবেদাঙগপারগ পঞ্চবদনরূপে প্রাদুভূতি ভইয়া, পরম 

শোভা! বিস্তার করিলেন। এ অদ্দুতদর্শন পঞ্চবদনই এই চরাচর বিশ্বের স্থত্িকর্তা ॥ ২৪ ॥ 
অনন্তর তিনি তমোময়ী অন্তর মৃত্তি পরিগ্ুহ করিলে, শৃলপাণি কপন্দা ভ্রিলোচন প্রাছুভূতি 
হইলেন । তাহার হন্তে অক্ষমালা ॥ ২৫॥ 

অনন্তর সেই মহা'ত্ী ভগবান অতিদারুণ অহক্কারের শ্যষ্টি করিলেন । এ অহস্কার ত্রদ্া 
ও মহ্ধেশ্বর উভয় দেবতাকেই আক্রমণ করিল ॥ ২৬ ॥ কুদ্র অহস্কারে জাচ্ছন্প তয়, পিতামহকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে, এখানে আগমন করিলেন, কোন্ ব্যক্তিই বা আপনার 

চি করিল, বলুন ॥ ২৭॥ 
তখন পিতামহও অহন্কারে আবৃত হইয়া, প্রতিবচনপ্রদ্দানপুর্বক তাহারে কহিলেন, 

আপনি কে, আপনার জনক জননীই ব] কে, বর্ণন করুন ॥ ২৮ ॥ 
পূর্বতন সময়ে পিতামহ ও পশ্পতি উভয়ে এইরূপ প্রিয় পরিবাদে প্রবৃত্ত হইলে, সেই 

অবসরে আপনায় জন্ম হইল॥২৯ ॥ আপনি জাতমাত্র এই অতুল ৰীণ! ধারণ ও কিলকিলা 
ধ্বনি করত, তৎক্ষণাৎ অস্তরিক্ষে উৎপতিত হইলেন ॥ ৩৪ ॥ 

অনস্তর পণ্ুপতি মানী ব্রদ্ধধোনি কর্তৃক পরাভূত হইয়া, গ্রহগ্রন্ত শশাঙ্কের ন্যায়, দীন- 
ভাবাপন্ন অধোমুখে অবস্থিতি করিলেন ॥ ৩১ ॥ এইরূপে লোকপতি পণগুপতি ভগবান্ পরমেস্ট 
কর্তৃক পরাজিত হুইয়া, ক্রোধে দদ্ধকারিত হইলে, পঞ্চম মুখ তাহাকে কছিতে লাগিল ॥ ৩২ | 
ছে তমোমূর্তি ভিলোচন! আমি তোমারে বিলক্ষণ অবগত আছি। তুমি দিখবসন ও 
ববভবাহন এবং লোক সকলের সংহরণ কমি! থাক ॥ ৩৩॥ 

তগবান্ অজ শঙ্কর এইরূপ অভিহিত ও জাতক্রোধ হইয়া, ঘোর লোচনে ত্রচ্জারে 
নিঃশেষে দগ্ধ করিবার আশয়ে অনিশ অবলোকন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥ এ সময়ে তাঁহার 
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সিতঞ্চ রক্তং কনকাবদাতং নীলং তথ! পিঞ্জরকং চ রৌন্রম্ ॥ ৩৫ ॥ বজাাণি দৃষটার্কদমানি সদ্যঃ 
পিতামছে। বাক্যনুবাচ কুদ্রমূ। সমাহতন্যাথ জলস্য বুদ্বুদ! ভবস্তি কিংতেষু পরাক্রমোহস্তি 1৩৬1 
তচ্ছত্ব ক্রোধযুক্তেন শঙ্করেণ মহাত্মন! । নখাখ্েণ শিরশ্ছিন্নং ব্রাহ্মং পরুষবাদিনম্ | ৩৭ ॥ 
তচ্ছিন্ং শঙ্করশ্যৈব সব্যে করতলেহপতৎ্। পততে ন কদাচিচ্চ তদ। করতলাচ্ছিরঃ ॥ ৩৮ ॥ অথ 
ক্রোধাবৃতে নাথ ব্রন্দাদুতকর্্াৰ] | স্থতন্ত পুরুষে! ধীমান্ কবচী কুগুলী শরী ॥ ৩৯॥ ধন্ম্পাণি- 
র্হাবাহ্র্বাণশক্তিধরোহব্ায়ঃ | চতুভূ্জে মহাতৃনী চাদিত্যসমদর্শনঃ & ৪০ ॥ স ত্বাহ গচ্ছ তুবুদ্ধে 
মা ত্বাং শুলাক্রপাতয়ে । ভবান্ পাপসমাযুক্তঃ পাপিষ্ঠং কো ছ্রিঘাংসতি ॥৪১॥ ইত্যুক্তঃ 
শক্করভ্তেন পুরুষেণ মহ্হাআআনা1। প্রিয়াঘুক্তে। জগামাথ রুদ্রো বদরিকাশ্রমম্ ॥ ৪২ ॥ নরনারায়ণ- 
স্থানং পর্বতে হি হিমালয়ে। সরশ্বতী যত্র পুণ্য স্যন্দতে সরিতান্বরা ॥ ৪৩॥ তত্র গত্বাচতং 
দৃ্। নারায়ণমুবাচ হ। শিক্ষা প্রযচ্ছ ভগবন্ মহাঁকারুণিকোহসি ভে|2॥ ৪৪ ইতুযুক্তো। ধর্ম পুত্স্ত 
রুদ্্রং বচনমত্রবীৎ। সবাং তৃক্গং তাড়য়ন্ ব্রিশুলেন মহেশ্বর 1 ৪৫ | নারায়ণবচঃ শ্রুতব। ্রিশুলেন 
মহেশ্বরঃ । সব্যং নারায়ণতুঞ্জং তাড়যাঁমাস বেশবান্ ॥৪৬॥ ন্রিশুলীভিতান্মার্গাৎৎ তিশ্রো। 

ধারা বিনির্ষধুঃ। একা গগনমাশ্রিত্য স্থিভ! তারাভিমঞ্ডিতম্ ॥ ৪৭ ॥ দ্বিতীদ়ান্তপতত্ত,মৌ তাং 

অতিমাত্র ছুনিরীক্ষ্য পঞ্চ বদন প্রাছুভূর্ত হইল । তাহারা যথাক্রমে সিত, রক্ত, কনকের ন্যায় 
বিশুদ্ধ, নীল ও পিঞ্জল বর্ণ এবং যারপর নাই ভয়ঙ্কর ভাবাপন্ন ॥ ৩৫ ॥ 

পিতামহ ভাক্করসদৃশ এই বদনপরম্পর1 পরিদর্শনপূর্র্ক মহাদেবকে কহিতে লাগিলেন, 

জল সমাত ভইলেই, বুদ্বুদ উথিত হইয়! থাকে। তাহাদের কি আর কোনরূপ পক্াক্রম 
আছে ॥ ৩৬॥ 

ম্তাত্সা শঙ্কর পিতামহের ঈদৃশ বচন শ্রবণগোঁচর করিয়া, জাতক্রোধ হুইযা, নখাগ্র 
প্রহারে ষ্ঠাহার সেই পরুষবাদপ্রবৃত্ত পঞ্চম বদন ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৭ ॥ এ শির ছিন্ন 
হইবামান শঙ্করের বাম করতলে পতিত হুইল। কিন্তু এ্রকরতল হইতে আর কদাচিৎ 
দলিত ভঈল না ॥ ৩৮ ॥ 

অনন্দর অভ্ভুতকর্ম। ব্রহ্মা ক্রোধাবি্ হইব! কবচ, কুগুল ও শরধারী, পরমধীশক্তিসম্পন্ন 
পুরুষে 4 স্যরি কবিলেন ॥ ৩৯ ॥ উহার হস্তে শরাসন, কক্ষদেশে স্বৃহত্ তৃণ, এবং উহার 

বাহুধুগন অতীব বিশাল। সেই অবিনাশী, চতুভূর্জ, আদিত্যসমদর্শন, বাণ ও শক্তিধর, 
পুরুষ ॥ ৪০ ॥ মহাদেবকে সম্বোধন করিয়া, কছিতে লাগিল, রে ছুর্ব,দ্ধে! এখান হইতে গমন 
কর। আমি তোমারে নিপাঠিত করিব না । তুমি অতিমাত্র পাপী। কোন্ ব্যক্তি পাপি- 
ষ্টের সংহার করিয়া থাকে ? ॥ ৪১ ॥ 

মহান্থুতব সেই পুরুষ এইপ্রকার বাক্য বিন্যস্ত করিলে, মহাদেব প্রিযার সমভিবাহারে 
বদ্দরিকাশ্রমে সমাগত হইলেন ॥ ৪২ ॥ এই আশ্রধ নরনারায়ণের অধষ্ঠানক্কত্রে এবং হিমালয়ে 
গ্রতিঠিত। সরিঘ্ধর। পুণ্যসলিল1 সরন্বতী যেখানে প্রবাহিতা হইত্েছেন ॥ ৪৩॥ মহা'দব 
তথায় গমন ও ভগবান্ নারায়ণকে সনার্শন করিয়া, কহিতে লাগিলেন, ভগবন্! আপনি 
পরম করুণাশীল। জমারে বিশিষ্টরূ্প উপদেশ প্রদান করুন ॥ 8৪ ॥ 

ধর্মনন্দন নারায়ণ এইপ্রকার অভিহিত হুইয়।, তাহারে কহিলেন, হে মহেশ্বর ! আপনি 
ভ্রিশূল সহায়ে আমার বাম ভুজে আঘাত করুন ॥ ৪৫ ॥ 

মহেশ্বর নারায়ণের কথ কর্ণগোচর করিয়া, ত্রিশুূল দ্বার! সবেগে তদীয় বাঁম বাঁহতে আঘাত 
করিলেন ॥ ৪৬ তখন সেই ত্রিশুলীভিহত প্রদেশ হইতে ধারাত্রয় বিনির্গত হইল। তম্মধ্যে 
একতয় ধারা তারকা ত্ভবক-সমলক্কত গগনপদবী আশ্রয়.করিয়া, অবস্থিতি করিল ॥ ৪৭ দ্বিতীয় 



৮ বামনপুরাণম্ । | ২ম, অধ্যায়ঃ | 

জগ্রাহ তপোধনঃ। অন্রিস্তপ্মাৎ সমুস্তূতো। দুর্বাসাঃ পঙ্ষরাংশতঃ | ৪৮॥ তৃতীয়া স্পতদ্ধায়। 
কপালে রৌন্রদর্শনে | তন্মাত্তস্যাঃ সমভবৎ সন্দ্ধঃ কবচী যুব! ॥ ৪৯ গ্তামাবদাতঃ শরচাপপানি- 
গর্জন যথা প্রাবৃষি তোয়দোহসৌ। ইথং ক্রবন্ কম্য বিনাশয়ামি স্বৃদ্ধাচ্ছিরব্তালফলং যখৈব ॥৫০॥ 

তং শঙ্করোবেত্য বচে৷ বভ"ষে নরং হি নারায়ণবাহুজাতং। নিপাতষৈনং খলু ছুষবাক্যং ব্রন্ধাত্মজং 
সুর্য্যশতপ্রকাশম্ ॥৫১।  ইত্যেবমুক্কঃ স তু শঙ্করেণশ আদাং ধনুস্থাজগবং প্রপিদ্ধং। 
জগ্রাহ তৃণানি তথাক্ষযাঁণি যুক্ধায় বীরঃ স মতিঞ্ঃকায 1৫২॥ ততঃ প্রবুদ্ধো৷ স্থভূশং মহাঁবলে৷ বর্গ! 
স্বজো বাহুভবশ্চ শার্বঃ ৷ দিব্যঘ সহত্রং পরিবৎ্সরাণাং ততো হরেপাপি বিরঞ্চিজচে ॥ ৫৩ ॥ 
জিতত্বদীযঃ পুকষঃ পিতামহ নরেণ দিবাভুতকর্্ণা বলী। মহাপৃষৎ্টকরভিপতা তাড়িত- 
ভদভুতঞ্েে দিশো দৈব ॥ ৫৪1 ব্রহ্মা তমীশং বচনং বভাষে নেহান্য জন্মন্তজিতন্য শস্তে!। 
পরাজিতঞ্চেযাতেইসৌ ত্বদীয়ো নরে। মদীষঃ পুরুষো মহাত্ম। ॥ ৫৫ ॥ উতোবমুক্7 বচনং ক নক্রং 
চিক্ষেপ সৃর্ষেট পুরুষং বিবঞ্চিঃ। নরং নরক্তৈব তদ। স বিশ্রঙ্কে চিক্ষেপ ধশ্মপ্রভবস্য দেব ৫৬ ॥ 

ইতি শ্রীব মনপুবাণে হরললিতে নরো"ৎপত্তি প্রলয়ো নাম দ্বিন্তীযোহ্ধ্যাযঃ ॥ ২ ॥ 

ধারা ভূষিতলে পনিিত হঈলে, তপোধন অন্রি তাহ! গ্রহণ করিলেন। তাহা হইতে মহা- 
দেবের অংশে ছুর্বাস! সমুত্তত হইলেন ॥ ৪৮ ॥ তৃভীষ ধ'রা ভয়ঙ্কৃবদর্শন কপালে নিপতিত 

হইল। তখন ভাহা হইতে কবচধারী, দ্রষ্ঠদেহ যুব! পুরুষ প্রাহ্ভূত হইল ॥ ৩৯ ॥ অনস্তর 
সেই বিশ্ুদ্বপ্ামবর্ণ,। ধন্ু্পাণ, শরধাবী পুকষ প্রাবৃুটসময় প্রাহ্ভূতত পযোধরের ন্তায় 

গঞ্জনবিসঙ্জনপুরঃসব বক্ষামা'ণ বাক্যে বলিতে লাগিল, আমি কাহার মস্তক হ্কন্ধদেশ হইতে 
তালফলের ন্যায,আচ্ছিন্ন কবিষা, বিনাশ করিব, আদেশ করুন ॥ ৫০ ॥ 

তখন মহাদেব সম'গত হইযা, নারাধণেম্ন বাহু কইতে প্রা্ভূত সেই নবকে কহিলেন, 
তুমি স্থ্যাশতসন্নিভ ছুঈভাষী ব্রহ্গনন্দনকে নিপাতিত কব ॥৫১॥ শঙ্কর একইপ্রকার 
আদেশ কারলে, সেন নর সর্বলোক প্রসিদ্ধ আক্মগব ধনু ও ক্ষয় তৃণীরসমূহ গ্রহণ কারযা 
যুদ্ধের জন্গ রুনদঞ্কল্ল হংলেন॥ ৫২॥ ব্রদ্ধান্র্স সেই পক্ষ ও বাহুপমুত্ত,ত নর, উভয়েই 
অতিমাত্র ধলশালী গব' ভয়েই নিবতিশয় উত্তেক্জিত ও উৎনাচিত হইযা, ।দব্য সুস্থ পরি- 
বৎসর যুদ্ধ করিতে লার্গণলন। তখন হব বিরঞ্চিকে কহিলেন ॥৫৩॥ পিতামহ ! দিব্য 
ও অদ্ভুতকণ্খ্া নব, অভিণ তত হয় স্ৃবণাল শবপবম্পর! প্রহার পুরঃদর, নিরজিবলবিশিষ্ট 

ত্বদীর় পুরুষ্জে পরাজচ করঘ'ছেন। দশ দিকে এইব্যাপান্ন অক্মাত্র বিস্মবধাবহরূপে 
প্রাতভূর্ত হঈযাঁছে ॥ ৫৭ ॥ তখন পপতামহ মহেশ্বরকে বলিলেন, হে শম্তে!! মদীয় পুরুষ 
অতিমাত্র মগ্গাপ্রাণ ৪ নিবতিশক প্রভাববিশ৪ই । তিনি কখন পরাজিত হন না। এবং 
তাহার জন্মও ইহলো?ক্ষ নহে, ষ, ত্বদীয় পুকষ নর মনে করিলেই, তীহাকে পবাজিত করিতে 
পারিবেন ॥ ৫৫ ॥ বিরণ্ধি মধাদেবকে এইপ্রকার কহিযা, সেই আত্মজ পুরুষকে স্থর্ষ্যে এবং 
নরকে ধর্শনন্দন নারাধণেধ কলেবরে নিক্ষেশ করিলেন ॥ ৫৬ ॥ 

ইতি ব মনপুধাঁণে নরোৎপত্তি প্রলয়নামক দ্বিতীয় অধ্যায় ॥ ২ ॥ 



ভৃতীয়োহধ্যায়ঃ ৷ 
পুলস্ত্য উবাচ। ততঃ করতলে রুদ্রঃ কপালে দ্লারুণে স্থিতে। সস্তা পমগমদ্তরহ্মন্ চিন্তয়াকুলি- 

ভেন্টিয়ঃ | ১। ততঃ সমাগতা রৌদ্্। নীঙাঞ্জনচয় প্রভ! । নংরতমূর্ধা ভীম। ব্রন্মহতা! হরা- 
স্তিকম্॥ ২॥ তামাঁগতাং হো দৃষ্ট পপ্রচ্ছ বিকযাপিনীম্। কাপি ত্বমাগভা রৌদ্রে কেনাপ্যর্থেন 
তদ্বদ॥৩ ॥. কপালিনমথোবাচ ব্রদ্মহত্যা ন্থদারুণ| | ব্রন্গহত্যান্মি সংপ্রাপ্তা মাং প্রতীচ্ছ 
বিলোচন ॥ ৪ ॥ ইত্যেবমুক্ত1 বচনং ব্রন্মহত্যা বিবেশ তম্ । ত্রিশৃলপাণিনং কুদ্্ং সম্প্র চাপিতবিপ্র- 
হম্॥ ৫॥ ব্রক্গহত্যাভিভূ তশ্চ শর্কে। বদরিকাশ্রমম্। আগছ্ছন্নে! দদর্শাথ নরনারায়ণ'বৃষী | ৬॥ 
অদৃগ।া ধর্্তনথে চিস্তাশোকসম স্বতঃ। জগাম যমুনাং ্নাতুং সাপি শুকজগাতবৎ | ৭ ॥ কালিন্দীং 
শু্পলিলাং নিরীক্ষ্য বুষকে হনঃ। প্রক্ষঙ্গাং স্নাতুঘগমদত্তঘ্ধা নথ স] গত1॥৮| ততোহমন্থ পুফদারণ্যং 

মাগধারণামেবচ। সৈষ্ধবারণ্যমেবাসৌ গত্ব। শ্রাস্তে যদৃচ্ছয়া ॥ ৯॥ জখৈব নিমিষারণ্যং 
ধর্্মাবণ্যং তথেশ্বরঃ | স্নাতো নৈবচ স। রৌদ্র ব্রন্ষত্যা বামুঞ্চত ॥১০॥ সরিৎস্থ তীর্থেু তথাশ্রমেষু 
পুণ্যেযু দেবায়তনেধু সর্বতঃ। সমাপ্র তো যোগযুতে পি পাঁপান্নাবাপ মোক্ষ' বৃষভর্বজোহসৌ ॥১১। 
ততো! জগাম নির্ববধঃ শঙ্করঃ কুকজাললম্। তত্র গত্বা দদর্শাথ চক্রপা'ণিং খগ স্থতম্॥ ১২।॥ 
তং দৃষ্। পুগডরীকাক্ষং শঙ্খচক্রগদাধরম্। কৃচাপ্রলিপুটে ভূহা হরঃ স্তোত্রমুদদীরষৎ্থ ॥ ১৩॥ 

পুলন্ত্য কহিলেন, ব্রন্মন্! সেই দারুণ কপাল রুদ্রের করতল আশ্রয করিঙ।, অবাস্থতি 

করিলে, তাহার অন্তঃটবণ চিন্তা আকুপিত ও সম্ভাপে সমাক্রান্ত হইল ॥ ১॥ এঁ সম?য় অি- 

মান্রভগ্ঙ্কবী, বৌদ্রনুত্তি রদ্মগতা! তদীন্ব অন্তরকে আগমন করিল। তাহার কেশপাশ নিরতি- 
শয় ররক্তবর্ণ এবং আকার শীলাঞ্জনচঘসপ্নিভ ॥ ২ ॥ 

মহাদেব সেই অতিমানধ কথালমুর্তি ব্রদ্মহত্যাঁরে সমাগত অবালাকন করিযা, জিজ্ঞাসা 
করিলেন, অয় টৌদ্রক্শিণি ! তুমি কে, কিজন্য আগমন করিলে, বশ ॥ ৩। 

তখন নিরতিশবদ্দ'কণপ্রকাত ব্রন্ষহত্যা কপালশাশী মহাদেবকে কহিল, ত্রঙোচন | 

আমি ত্রন্মহত্য।। অপনার বিকট আগন করিয়াছি। আমারে প্রতিগ্রহ করুন ॥ ৪ ॥ 
ব্রন্ষত্যা এবংবিববচনবিস্যাপপুবঃপর ত্রিশ্লপাণি কদ্রে আাবিষ্ট ও তক্জন্য তদীষ দেহ 
সম্প্রতাপিত হইল ॥ ৫ ॥ 

তখন রুদ্র ব্রহ্মগত্যা কতৃক অণ্ভূত হইয়া, বদ্ররিকাশ্রমে আগমন করিণেন। কিন্ত 
নরনারাঁধণকে দেখিতে পাইসেন না॥৬॥ সেই ধর্শনন্দন নরনারাধণকে সনর্শন না 

করিয়া, তিনি চিত্ত' ও 'শাকে সমাচ্ছন্্র হইযা, কান করিবার অভিল'ষে যমুনায় আগমন 

করিলেন। তৎক্ষণাৎ ৪৪ জল গুড় হয়া গেল॥ ৭॥বৃষকেতশ ক লদপন্দিনীয়ে শ্ু- 
সলিল। সন্দর্শ কবিষা, স্নানাভিলাষে প্লক্ষজাতীরে সমাগত হইলেন, প্রক্ষজাও অন্তদ্ধান করিল 1৮॥ 

তখন তিনি যণৃচ্ছ ক্রমে ক্রমে ক্রমে পুক্ষবারণো, মগধারণ্যে ও সৈদ্ধবারণো গমন করিযা, শ্রাস্ত 

হইয়| পড়িলেন॥৯ | তদবস্থায় তথা হইতে তিনি নৈমিযারপো ও ধরন্ীরণ্যে গমন কিয়া? 
সন করিলেন । তথাপি, সেই ভযক্করী ত্রন্মহত)। তাহ?কে পরিহার করিল না ॥১*॥ তখন বৃধতধ্বজ 

যোগমার্গের অনুসরণপূর্বক, মরিৎ সকলে, তীর্থসমূহে, আশ্রম সমন্তে ও পবিত্র দেবায়তন- 
সমুছে সর্বতোভাবে ম্নান করিয়াও, পাপ হইতে পরিহার প্রাপ্ত হইলেন না॥ ১১ ॥ 

অনস্তর তিনি নির্বেদ গ্রস্ত চিত কুক্জাঙ্গলে সমাগত হইলেন। তথায গমন করিয়া, খগপভি 
গরুড়ের উপরি অধিঠিত চক্রপাণিকে দর্শন করিলেন ॥ ১২ ॥ সেই শঙ্খচক্রগদাধব পুগুরী- 
কাঁক্ষকে অক্ষিগোচর করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে বক্ষ্যমাণ বিধানে স্তব করিতে লাগিলেন ॥১৩| 

২ 



১০ বামনপুরাণমূ। [ ৩য়, অধ্যায়ঃ 

হর উবাচ। নমস্তে দেবতানাথ নমন্ডে গরুড়ধবজ। শঙ্খচক্রগদাপাণে বাদ্ছদেব নমোহস্ত 
তে॥১৪।॥ নমস্তে নিগুণানভ্ত অপ্রতর্ক্যায় বেধসে। ভ্ঞানাজ্ঞাননিরালঘ সর্বালম্ব নমোহস্ত 
তে ॥১৫॥ রজোযুক্ত নমন্তেহস্ত ত্রন্দমূর্্ে সনাতন । স্বয়। সর্বদিদং নাথ জগৎ স্যইং চয়াচরম্ ॥১৬। 

সত্বাধিষ্ঠিত লোকেশ বিষুঃমুর্তে অধোক্ষজ। প্রজাপাল মহাবাছে। জনার্দন নমোহস্ত তে ॥ ১৭ ॥ 
তমোমূর্তে অহং হোষ ত্বদংশক্রোধসংভবঃ| গুপাভিযুক্তে! দেবেশ দর্বব্যাপিন্নমোহস্ত তে ॥ ১৮॥ 
ভৃরিয়ং ত্বং জগন্নাথ জলমন্বরপাবকৌ। বাসুবু্ধির্দনশ্চাপি শর্বরী তং নমোস্ত তে ॥১৯॥ ধর্ে 
যজ্ঞত্তপঃ সত্যমহিংসা শৌচমাঞ্জবম্। ক্ষমা! দানং দয়া লক্ষমীব্র্চর্ধ্যং ত্বমীশ্ববঃ 1২০ ত্বমঙ্গাশ্চ 
চতুর্বেদাত্্ং বেদ্ধ্যো বেদপারগঃ । উপবেদা ভবানীশ সর্কবোহসি তং মহত তে (২১॥ নমে| নমন্তে- 
ইচ্যুত চক্রপাণে নমোহস্ত তে বামন মীনমুর্ভে। লোকে ভবান্ কারুণিকে। মতো মে ত্রায়ত্ব মাং 
কেশব পাপবদ্ধাৎ ২২ ॥ মমাগুভং নাশয় বিগ্রহস্থং যদ্ত্রক্মহতাতিভবং বভৃব। দগ্ধে'ল্মি নষ্টোম্ম্য- 
সমীক্ষ্যকারী পুনীহি নাখোষদমি নমো নমস্তে ॥ ২৩। 

পুলত্ত্য উবাচ। এবং স্ততশ্চক্রধরঃ শঙ্করেণ মহাত্বনা। রাঁবাচ ভগবান্ বাক্যং রক্হত্যা- 
ক্ষয়ায় ছি ॥ ২৪॥ 

হরিরুবচি | মহেশ্বর শৃণুধেমাং মম বাঁচং কলম্বনাং। বক্ধহতযাক্ষয়করীং গুভদাং 

তুমি দেবগণেরও রক্ষাকর্তা, তোমাকে নমন্কার। ভুমি শঙ্খচক্রগদাপাণি বান্থদদেব, তোমাকে 

নমস্কার ॥ ১৪ ॥ তুমি গুণাতীত ও দেশকালাদির অপরিচ্ছন্ল তোমাকে নমস্ক'র। তুমি 

সকলের বিধাতা। তর্ক দ্বারা তোমার শ্বরূপ নির্ণয় কর' সাধায়ন্ত নহে, তোমারে নমস্কার । 
তুমি জ্ঞানস্বূপ ও জ্ঞানাতীত। এৰং অবলম্বনশুন্য হুটপেও, সচ্লেরই আবলম্বনম্বরূপ। 
তোমাকে নমস্কার | ১৫ ॥ তুমি রজোগুণপ্রধান সাক্ষৎ সনাতন ব্রন্ষপ্ননৰপ। তোমাকে 
নমস্কার । হে নাথ! তুমিই এই স্থাবরজঙ্গমাত্বক বিশ্বের সৃষ্টি কারয়।ছ॥১৬॥ তুমি 
সত্বগুণগ্রধান ও সকল লোকের ইশ্বর. সাক্ষাৎ অধোক্ষ [ধু ?লী সণাদ্ধন এবং তুমি 
গ্রজাগণের পরিপালন করিয়া থাক। মহাবান্থ ভডেমাকে নমস্কার ॥১৭॥ তুম তমোগুণ- 

প্রধান। এই আমি তোমার অংশে ক্রোধ হইতে সমুভূতঠ হইয়ারছ। তুম দেবগণের ঈশ্বর 
ও বিধুকপে বিশ্বলংসার ব্যাপ্ত করিয়া, বিরাজ করিতেছ। এবং তুমি সকল গুণের আধার। 
তোমাকে নমস্কার ॥ ১৮॥ হে জগন্নাথ! তু নই এট পৃথবী, মি «ই সলিল, তুমিই এই 
আনল, তুমিই এই আকাশ,ভুমিই এই অনল এবং তুমিই বুদ্ধিৎতুমিই মন, তুমিই রজনী, তোমাকে 

নমস্কার ॥ ১৯॥ তুমিই সর্ধ, যজ্ঞ ও তপত্য । তুমিই সত, অহিংস , শৌচ ও খছুত1। তুমিই 
ক্ষমা, দান ও দয়া। তুমিই লক্ষ্মী, ব্রক্ষচর্ধ্য ও লকলের ঈশ্বর ॥২০॥ তু'মই যাবতীয় বেদাল 
ও বেদসমূহ । তুমিই বেদ্য ও বেদপারগ। হে ঈশ্বর! তু মই সমুদায় উপবেদ এবং তুমিই 
সকলের স্বরূপ, তোমারে নমস্কার ॥২১॥ ভুমি অচ্যুত, ভোমাকে নমস্কার । তুমি চক্রপাণি, 
তোমাকে নমঙ্কার । তুমি বামন ও মৎন্যমুর্তি । তোমাকে নমস্কার । তুমিই সংসারে একমাত্র 

করুপণাগুণের আধার বলিয়।, অ'মার বিলক্ষণ ঞ্তীতি আছে । অতএব, কেশব! আমাকে 
এই আপতিত পাপবন্ধ হইতে পরিআাণ কর ॥২২॥ আমার কলেবরে ক্রচ্গহত্যার অভিভবরূপ 
যে অগুভ আবিষ্ট হউয়াছে, তাহ বিনাশ কর । আমি দগ্ধ হইলাম, বিনষ্ট হইলাম। আমি সর্বথা 
অতি জবিবেচনারই কার্ধ্য করিয়াছি। অধুন1, তুমিই আমার (রক্ষাকর্তা, আমায়ে পবিত্র কর। 
তজ্জন্য তোমাকে বারংবার নমস্কার করিতেছি ॥ ২৩ ॥ 

পুলন্তা কহিলেন, মহাত্মা শঙ্কর এইগ্রকার স্তব করিলে, ভগবান্ চক্রধর ব্রব্মহত্যার 
ক্ষয়াভিলাষে তাহারে কহিলেন ॥২৪॥ মহেশ্বর ! আমার এই কলশব্বশালী পুণ্যবৃ।দ্ধকর বাক্য শ্রবণ 



গা) অধ্যায় । 1 বামনপুরাণম্থ। ১১ 

পুগ্যবন্ধনীষূ ॥ ২৫ ॥ যোহমৌ। ব্রদ্ধাগকে পুণ্য মদংশ প্রভবোহব্যয়ঃ| প্রয়াগে বসতে নিত্যং 

যোগস্নাযীতিবিক্রতঃ ॥ ২৬ ॥ চরণান্দক্ষিণাতন্ত বিনির্ধাতা সিত্বনা।  বিশ্রুতা বরণেত্যেৰং 
সর্বাপাপহর। গুভা ॥ ২৭॥ সরিদন্তা দ্বিতীয়া চ অসিরিত্যেব বি্তা। তে উভে তু সরিচ্ছেঞ্টে 
রোকপুজ্যে বতৃবভূঃ ॥ ২৮ ॥ তবোর্মধ্যে তু ষে। দেশস্তৎক্ষেত্রং যোগশারিনঃ। ব্রৈলোকাপ্রবরং 
তীর্ঘং সর্বাপাপ প্রমোচনম্ ॥২৯। তত্তানবশান্তি নগরী পুখ্যা বারাপসী গুভা। যন্তাং হি ভোগিনোহ- 
পীল গ্রয়ান্তি ভবতে। লয়ম্ ॥ ৩০ ॥ বিলাসিনীনাং রসনাশ্বনেন হ্রুতিম্বরে। ব্রাহ্মণপুঙ্গবানামূ। 
গুচিম্বরত্বং গুরবো নিশম্য হাল্তান্বিতাঃ সম্তি মুহুমুহস্তাঃ ॥ ৩১ 1 এজৎস্থ ফোবিৎস্থ চতু- 
স্পথেযু পদান্ভলক্তাকণিতানি দৃষ্ট1। যযৌ শশী বিল্ময়মেব যন্যাং কিংশ্টিৎ প্রয়াতা স্থল- 
প্সিনীয়ম্॥ ৩২ | তুঙানি যন্তাং স্থরমন্িাণি রুদ্ধভি চন্দ্রং রজনীমুখেষু। দিবাপি স্ৃর্্যং 
পবনান্বিতাভিদীর্ধভিরেবং  ম্পতাকিকাভিঃ॥ ৩৩ ॥ ভূঙ্গাশ্চ বন্যাং শশিকাস্তভিতৌ 
প্রলোভ্যমানাঃ প্রতিবিস্বিতেযু। আলক্ষ্য যোষিদ্বিমলাননান্জেধীষুর্মন্লৈব চ পুম্পকাস্তরম্ ॥ ৩৪ ॥ 

পরিশ্রমশ্চাপি পরাক্িতেযু নরেষু সংমোহনখেলনেন। যন্তাং জলক্রীড়নসঙ্গতাস্থ ন 

আবু শভে!। গৃহদীর্থিকাস্থ | ৩৫ ॥ ন চৈব কশ্চিৎ পরমন্দিরাণি কুপদ্ধি শল্ভো সহ 

করুন। ইহার [দ্বার আপনার ব্রন্মহত্যার ক্ষয়, গুভসঞ্চয় ও পুণ্যের উপচয় সম্পাদিত 
হইবে ॥২৫॥ এই পবিত্র ত্রহ্মাওমধ্যে যিনি আমার অংশে সমুভ্ত,ত, যাহার ক্ষয় নাই 
ও বিনাশ নাই; যিনি প্রয্াগে নিতা অবস্থিতি করিতেছেন, যাহার নাম যোগশায়ী 

বলিয়৷ ত্রিভুবনে বিখ্যাত ॥ ২৬ ॥ তীয় দক্ষিণ চরণ হইতে বরণ! নামে বিখ্যাত সর্ধপাপ- 
বিনাশিনী পরমমঙগলরূপিণী সরিগ্বয়া বিনির্গতা হইয়াছে । এইরূপ, অসিনামে প্রসিদ্ধ! 
দ্বিতীয় নদীও তাহার দক্ষিণ চরণ হইতে প্রাতুভূতি হইয়াছে । তাহার। উভয়েই যাবতীয় তরজিণীর 
প্রধান। এইজন্, লোকে তাহাদের সবিশেষ পূজা! করিয়া থাকে ॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥ এই উভয় নদীর 
মধ্যস্থিত দেশই উদ্িধিত যোগশায়ী পুরুষের অধিষ্ঠানভূমি। এই কারণে প্রস্থান ত্রৈলোক্য 
মধ্যে সর্ব প্রধ'ন তীর্থ বলি পরিগণিত। উহার পরিচর্যা করিলে, সর্ববিধ পাতক পরিহৃত 
হইয়। থাকে ॥২৯॥ তথায় তাহার অনুরূপ পুপ্যজননী, পরমমঙ্গলরূপিণী বারাণসী নামে নগরা 
বিরাজমান আছ । সংসারলম্পট পুকুষগণও যেখানে অবস্থিতি করিলে, সংসার হইতে এক- 
কালেই বিনিমুক্ত হুইয়৷ থাকে 7; পুনরায় তাহাদিগকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় ন|॥ ৩০ ॥ তথায় 
ব্রাহ্মণপুজবগণের বেদপাঠধ্বনি বিলাসিনী রমণীগণের কাঞ্ধীনিকণসহিত সংমিলিত হইয়া, 

প্রতিনিয়ত সমুখিত হইতেছে। গুরুগণ দেই পবিত্র স্বর শ্রবণ ও উল্লিখিত বিলাসশালিনী 
কামনীদিগকে অবলোকন করিয়া, বারংবার হাস্য করেন ॥ ৩১ ॥ তত্রত্য চতুষ্পথসমূহে 
ললনাগণ গমন করিতে লাগিলে, তাহাদের অলক্তকরঞ্জিত রক্তবর্ণ চরণপরম্পর। পরিদর্শনপূর্ববক 
জঙগম স্থলপন্সিনী ভরমে চন্দ্রম! বিন্ময়রসে আবিষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥ তথায় অভুচ্চ স্থুরস্প 
সকল প্রতিদিন রজনীম়ুখে প্রভাকরকে রুদ্ধ করে। এবং দিবাভাগেও পবনপরিচালিত, স্থদীর্ঘ 
ল্মন্দর পতাকাসমুছের সঙ্থায়তায় তাহাকে তাদৃশ অবস্থায় নিপাতিত করিয়! থাকে ॥ ৩৩। 
তথায় চন্দ্রকান্তমণিনির্িত ভিত্তি প্রদেশে প্রতিবিদ্বিত,যোধিদৃগণের বিমল আননপন্প অবলোকন 
করিয়া, ভূঙগগণ প্রফুল্ল কুম্দ্মভ্্রমে নিতাস্ত প্রলোভিত হইয়।, পুষ্পাস্তরে আর গমন করে ন1 8৩৪। 

হে শন্ভো! ! তথায় পরস্পর সংমোহনার্থ ক্রীড়া করিয়া, পরাজিত পুরুষগণ কোনক্রমে পরিশ্রম 

বোধ করে না। যোবিদ্গণ ভত্রত্য গৃহদীর্ঘিকাসমূহে অনবরত জলক্রীড়া করিয়া, কোনকালেই 

পরিশ্রান্ত হয় না ॥ ৩৫ ॥ তথায় বাস ব্যতিরেকে আর কেহই পরের গৃহ রোধ করে না। এবং 

স্থুরত ব্যতিরেকে অন্ত কোন রূপে অবলাগণের প্রতি বলপুর্বাক পরাক্রম প্রকাশ কর] হয় না। 



১২ বামনপুরাণমূ। [ ওয়, অধ্যায়ঃ । 

যারতেন। ন চাবলানাং তরসা পরাক্রয়ংং করোতি যন্তাং স্থুরতং হি যুক্ত ॥ ৩৬ । 
পাশগ্রস্থিগজেন্্াণাং দানচ্ছেদে। মদচ্যুতৌ। | যন্মাং মানমদৌ পুংদাং করিণাং ফৌবনাগমে | ৩৭ ॥ 
শিয়দোবাঃ সদা যেধাং কৌশিক নেতপ্ে জনাঃ। তারাগণেইকুলীনত্বং মেখে বৃত্তঢ্যুতির্ঘিতৌ 1৩৮ 
ভূতিলুন্ধ! বিলাসিন্তে। ভূজলপরিবারিতাঃ। চন্ত্রভৃষিতদেছাশ্চ বন্তাং ত্বমিব শঙ্কর ॥ ৩৯ । ঈদৃশাকাং 
জ্থরেশান বারাণস্যাং মদ্ধাশ্রমে । বলতে ভগবান্ লোলঃ সর্বপাপহরে রবিঃ ॥ ৪০ ॥ দশাস্বমেধং 
যৎ প্রোক্তং মদংশে! যত্র কেশবঃ। তত্র গত্থ। স্থরশ্রেষ্ঠ পাপমোক্ষমবাদ্সাস ॥৪১॥- ইত্যেবমুক্ো 

গরুডধবজেন বৃষধ্বজন্তং (শরস! প্রপম্য । জগাম 'বগাদগরুড়ো যথাসৌ। বারাণসীং পাপবিমোচ- 
নায় ॥ ৪২॥ গত্বা স্ুপুণ্যাং নগত্রীং স্তৃতীর্থাং দু) চ লোলং স দশাখমেধং। স্বাত্বা চ তীর্থেবু বিমুক্ত- 
পাপঃ স কেশবন্ত্রঈমুপাজগাম ॥ ৪৩ ॥ কেশবং শংকরে' দৃ। প্রণিপত্যেদমত্রবীৎ। ত্বতপ্রসাদাদ্- 

অর্থাৎ বাষুই কেবল তথায় পরের গৃহে অনধিকার প্রবেশ করে; চোর প্রভৃতি জন্য কেহ প্রবেশ 
করে না। এবং স্বন্ব পতির1ই কেবল স্থরুতসময়ে আ্ীগণের উপরি পরাক্রম প্রকাশ করে; আর 

কেহই সেরূপ করে না। ফলতঃ তথায় চোর ও দন্দ্য গ্রভৃতির সম্পর্ক নাই এবং কামী 
বা তার্বশ ছুপ্রকুতি লোকেরও সমাগম নাষ্ট ॥৩৬॥ তথায় গজেন্্রগপেরই পাশগ্রস্থি ও 

মদচাতি সময়ে দানচ্ছেদ লক্ষিত হয়। অর্থাৎ মত্-গজ সকলকে বন্ধন করিবার জন্যই 

পাশগ্রান্থর আবগ্কত! হইয়া থাকে ; চৌরাদিকে বন্ধন করিবার জন্য নহে। কেন না, 
তথায় চৌরাপ হুষ্ট পুরুষের সম্পর্ক নাই। এইরূপ, হুস্তীগণেত মদক্ষয় হইলে, দানচ্ছেদ 
অর্থাৎ মদের বিনাশ হয়। অন্য কোনরূপে দানচ্ছেদ নাই | কেন না, তথায় অনবরত দানাদি 
সতক্রিয়ার অনুষ্ঠ ন হইয়! থাকে । পুনশ্চ, তথায় পুরুষ ও হস্তী সকলের যৌবনাবেশবশেই মান 
ও মদের আবির্ভাব তয় । অর্থাৎ তত্রত্য অধিবামিগণ অভিমান ও গর্ধ বিবর্জিত ॥ ৩৭ ॥ তথায় 

পেচক সকল (প্রয়র্দোষ, অন্তান্ত ব্যঞ্চিগণ নহে । অর্থাৎ পেচকের। দিবসে অন্ধ হুয়। 

রাত্রত বিলক্ষণ দেখিতে পায়। এইজন্ত রাত্রভালবাসে। (দোষাশব্বে রাত্রি। দোষ! 
অর্থ।২ রাত্র যাহার প্রিয়, তাহার নাম প্রিযদোষ। অন্যপক্ষে দোষশর্ে অভিমান ও 

মদ প্রভৃতি । এখানকার অধিবাসিগণের মধ্যে কেহই প্রিয়দে।ষ নগ্ে, অর্থাৎ অভিমানাদির 
বশ নহে, ইহাই ভাবার্থ।) হে বিভো! তথায় তারাগণই অকুলীন; অর্থাৎ অত্যুচ্চ 
আকাশে অবস্থিত; কু অর্থাৎ পৃথিবীতে লীন নহে । তথাকার অধিবাসীমাত্রেই 
স্্,শালকুলবি শট । তথায় যেঘেই বৃত্তি হইয়া থাকে। তদ্বাতীত, অধিবাসীগণে 
বৃত্চুতি অর্থাৎ সদাচারধ কোনপ্রকার ব্যভিচ'র নাই। সকলেই স্ব শ্ব ধর্মের অন্থু- 
সাবী॥৩৮॥ হে শঙ্কর! তুমি যেমন ভূতিলুব্ধ অর্থাৎ ভন্মপ্রিয়, তুঙ্গে পরিবেষ্টিত ও 

চন্দ্র-ভূ যত কলেবর-বিশিষ্ট ; তত্রত্য বারবিলাসিনীরাও তজ্জপ ভূতিলুন্ধ নর্থাৎ এরশ্বর্ষকামনার 

বশবাভনী ; ভূজঙ্গে অর্থাৎ বিউগণে পরিবৃত এবং চন্দ্রভূষিত অর্থাৎ চন্ত্র-কাত্ত-মণিম্ডিত-দেহ 

শালনী ॥ ৩৯ ॥ হে স্থরেশান! এবংবিধগুগবভববিশিষ্ট বারাণসীতে প্রতিঠিত মদীয় 
আ.শ্রমে ভগবান লোলনামক রবি সর্ববদ। বিরাজ করিতেছেন । তিন সর্ধবিধ পাপ হরণ করিয়া 

থকেন ॥ ৪ | তথায় যাহাকে দশাশ্বমেধ বলে, তত্প্রদেশে মদীয় অংশ কেশব আধষ্ঠান 

করিতেছেন । হে ন্থরশ্রেষ্ঠ ! তথায় গমন করিলে, তুমি পাপমোক্ষ প্রাপ্ত হইবে ॥ ৪১ ॥ 

গরুড়ধ্বজ এই প্রকার কহিলে, বৃধভধ্বজ মন্তক দ্বার] তাহারে প্রণাম করিয়া, পাপমোচনাতি- 

লাঁষে গরুড়ের নায়, সবেগে বাক্াণসীতে সমাগত হইলেন ॥ ৪২1 সেই পরমপুণাশালিনী ও 

সু ্রশস্ততীর্ঘশোভিনী বারাপসীতে গমন, তগবান্ লোল ও ঈশাস্বমেধ দর্শন এরং তীর্থ সকলে 

অবগাহন করিয়া, পাঁপবিমু্ত হইয়া, ভগবান্ কেশবের সদার্শনমানসে উক্ত প্রদেশে সমাগত “হই- 
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হ্যীকেশ ব্ন্ধহতা। ক্ষয়ং গতা॥ ৪৪৪ নেদং কপালং দেবেশ মন্ধন্তং পরিমুঞ্চতি । কারণং 

বেস্মি-নৈবৈততন্বে ত্বং বমর্থসি | ৪৫ । 
পুলস্ত্য উবাচ। মহাদেববচঃ শ্রত্বা কেশব বাঁক্যমত্্বীৎ॥ বিদ্বাতে কারণং বৎস তৎ সর্ব 

কখয়ামি তে ]৪৬॥ যোহসৌ। মমাগ্রতো দিব্যো হদঃ পকল্পলোৎ্পলৈর্তঃ। এষ তীর্থবরঃ 
পুণো। দেবগন্ধর্বপুজিতঃ ॥ ৪৭ 1 এতন্মিন প্রবরে পুণ্যে ানং শোভনমাচর। ম্বাতমাত্রস্য 
চাদ্যৈব কপালং পরিমোক্ষ্যতি | ৪৮॥ ততঃ কপালী লোকে চ খ্যাতো রুদ্র ভবিষাসি। 
কপালমোচনেত্যেবং তীর্থঞেদং ভবিষাতি ॥ ৪৯ ॥ 

পুলন্ত্য উবাচ। এবমুক্তঃ স্থরেশেন কেশবেন মহ্ধেশ্বরঃ | কপালমোচনে সন্ 
বেদোক্কবিধিন৷ মুনে ॥ ৫০ ॥ ল্লাতন্য তীর্থে ত্রিপুরাস্তক্য পরিচ্যুতং হস্ততলাৎ কপালম্। নাসা 
ভূববাথ কপালমোচনস্ততীর্থবর্ধ্ং ভগবগ্প্রসাদাৎ ॥ ৫১ ॥ 

ইতি ভ্রীবামনপুরাণে পুলভ্ত্যনারদসংবাদে হরললিতো! নাম ভূতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥ 

চতুর্ধোহধ্যায়ঃ। 
পুলভ্তা উবাচ। এবং কপালী সঞ্জাতে দেবর্ষে ভগবান্ হরঃ। অনেন কারঞ্জেনোসৌ দক্ষেণ 

ন নিমন্ত্রি: ॥ ১॥ এতন্মিতত্তরে দেবীন্্রঃং গৌতমনলদিনী। জয়া জগাম শৈণেন্দরং মন্দরং চারু- 
কন্দরস্ ২ ॥ তামাগতাং দতীং দৃ। জয়ামেকামুবাচ হ। কিমর্থং বিজয় নাগাজ্জয়ন্তী চাপরা- 

লেন॥ ৪৩ ॥ অনন্তর শঙ্কর কেশবকে দর্শন করিধা, প্রণিপাত পুরঃসর নিবেদন করিলেন, 
হে ভ্ববীকেশ। আপনার প্রসাদে ব্রন্ষহত্যা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে 1৪৪ কিন্তু এই কপাল 

আমার হস্ত হইতে ত্খলিত হইতেছে না। হেদেবেশ! ইহার কারণ কি, অবগত নহি । অত৩- 
এব অনুগ্রহপূর্ব্ক কীর্তন করিতে বজ্ঞা হউক ॥৪৫| 

পুলন্ত্য কহিলেন, ভগবাঁন্ কেশব ভূতভাবন তবানী-পতির বাক্য শ্রবপগোচর করিয়া, 
কহিতে লাগিলেন, বন! ইহার ষে কিছু কারণ আছে, তৎ্সমস্ত তোমাকে বলিতেছি ॥ ৪৬ ॥ 

আমার সম্মুখে এ যে পদ্ম ও উৎপলথণ্ডে মণ্ডিত দিব্য হুদ লক্ষিত হইতেছে, ইহা সমুদয় 

তীর্ধের অগ্চগণা এবং পরম পবিভ্র। দেবতা ও গন্ধব্বগণ সকলেই ইহার পূজা করে ॥ ৪৭1 
ভূমি এই পরমপবিত্র তীর্ঘ গ্রবরে স্ব বিধানে মান সমাচরণ কর। ম্বান করিবামাত্র অদ্যই 
এই কপাল তোমার হস্ত হইতে স্থলিত হুইবে | ৪৮॥ তাহা হইলে, হে রুত্ত্র! তুমি কপালী 

বলিয়া! সকল লোকে বিখ্যাত হইবে | এবং এই তীর্থও কপালমোচন নাম পরিগ্রহ করিবে ॥ ৪৯ ॥ 
পুলন্তা কহিলেন, স্ুরেস্বর কেশব এইপ্রকার কছিলে, মহেশ্বর তদীয় আদিই প্রদেশে 

বেদোক্ত বিধানে শ্রান করিলেন ॥ ৫০ ॥ ম্লান করিবামাত্র ত্তরিপুরাস্তকের করতল হইতে 

কপাল পরিচ্যুত হইল। তদবধি ভগবানের প্রাসাদে সেই তীর্ঘশ্রে্ঠ কপালমোচন নাম 
পরিগ্রহ করিল 9৫১1 

ইতি প্রীবামনপুরাণে পুলভ্ভানারদসংবাদে হরললিত নাম ভূতীয় অধ্যায় ॥ ৩॥ 

পুলস্তা কহিলেন, হে দেবর্ধে! এইরূপে ভগবান ভব কপালী হইয়াছিলেন। দক্ষ উদ্নিখিত 
কারণেই তাহারে নিমন্ত্রণ করিলেন না॥ ১৪ এই অবসরে গৌতমনন্দিনী জয়া সতীর সনর্শন- 
যীনসে ল্মসয়কনরমঞ্ডিত শৈলেন্র ম্য়ে গমন করিলেন ॥ ২৪ সতী ভীাহাকে একাকিনী 
মমাগতা অবলোকন করিয়া কহিলেন, বিজয়া, জয়ন্তী ও অপরাজিতা, ইহারা কিন্ত আসি- 



১৪ বামনপুরাঁণম্। [ ৪র্ধ, অধ্যায়ঃ 

রিতা ॥৩॥ সাদেব্যা বচনং শ্রত্ব। উনাচ। লমেক্রী। গতা নিমন্ত্রিতাঃ সর্বা মঞ্চে মাত] 
মহন্ত ভাঃ ॥ ৪ ॥ সমংপিত্রা গৌতমেন মাজা চৈবাপ্যহল্যয়া। অহং সমাগত টং ত্বাং ত্র 
গমনোৎস্থকা ॥ ৫0 কিংত্বং ন ব্রজসে তত্র তথা দেবো মহেখ্বরঃ। নামঙজিভাশি' তাঁতেন উততিটি 
হোশিদৃত্রজিষ্যসি ॥৬॥ গতাস্ত খবয়ঃ সর্বে গবিপত্রান্তথা সুরা | - মাঘ অঃ শশান্্ট ল- 
পদ্জীকো গতঃ ক্রতৃম্ ॥ ৭ ॥ চতুর্দাশল্ছ লোকেবু জন্তবো যে চরীচর়াঃ । নিমন্ত্িতাঃ ক্রতৌ+সর্কে 
কিংবা ত্বং ন নিমজ্িত! ॥ ৮। 

পুলত্ত্য উবাচ । জয়ায়ান্তঘচঃ আত্ব! বজপাতোপমং সতী। মন্থানাভিগ্রতা ব্রদ্দন্ পঞ্চম 
গমতদ ॥ ৯॥ জয় মূতাং সতীং ন্? ক্রোধশোকপরিপ্ন,তা । মুঞ্চতী বারি নেত্রাভ্যাং নুম্বয়ং 
বিললাপ হ॥ ১০॥ আক্রন্িতধ্বনিং ক্রত্বা শুলপার্পিজিলোচনঃ । আঃ কিমেতদিতীতুাজ,। 
জয্লাভ্যাসমুপাগতঃ ॥ ১১ ॥ আঁগতো দশে দেবীং লতামিব বনস্পতেঃ। কৃতাং পরশুন! ভূমো 
ঈধাঙ্গীং পতিতাং সতীম্ ॥ ১২ ॥ দেবীং নিপতিতাং দু! জয়াম্পপ্রচ্ছ শন্করঃ। কিমিয়ং পতিতা 
ভূমৌ নিকৃতেব লতা সত্তী ॥ ১৩ ॥ সা শঙ্করখচঃ ক্রুত্বা জয় বচনমত্রবীৎ। ক্রত্বা মথে চ দ্বাবজ্ঞাং 
ভগি্তঃ পতিভি: সহ ॥ ১৪ ॥ আদিত্যাজিযু লোকেযু সমং শক্রাদিভিঃ স্থরৈঃ | মাতৃঘস! বিপ- 

ন্নেয়মন্তদ্ব?খেন দহাতী ॥ ১৫ ॥ 
পুলব্ত্য উবাচ। তচ্ছস্কাথ বচো কৌদ্রং রুদ্র ক্রোধাপ্লতে। বতৌ | কুদ্ধন্ত সর্বগাত্রেভ্যো 

নিশ্চেকঃ পাকার্টচিবঃ॥ ১৬॥ ততঃ ক্রোধাজিনেত্রন্ত গাত্রয়োমোস্তবান্থুনে। গণ! সিংহমুখা 

লেন না? ॥৩॥ পরমেশ্বরী জয়া দেবীর এই বচন শ্রবণগোচর করিয়া, প্রতিবচনগ্রদান- 
পুর্বক কহিলেন, তাহার! সকলেই নিমন্ত্রিতা হইয়া, মাঁতামহের যজ্ঞে পিতা গৌতম ও জননী 
অহল্যার সমভিবাহারে গমন করিয়াছেন । আমিও তথায় যাইবার জন্ত উৎন্থুক হইয়া, 
জাপনারে দেখিতে আসিলাম 1 ৪ ॥৫॥ আপনি ও ভগবান্ মহেশ্বর। উভয়ে কি তথায় 
গমন করিবেন না? পিতা আপনাকে নিমন্ত্রণ করেন নাই। অতএব আপনি কি তথায় গমন 
করিবেন ?॥৬। সমুদার় খবিগণ, ধবিপত্ীগণ, দেবগণ, স্বীয় মাতৃঘল্গগণ ও সপড়ীক শশান্ক তথায় 
গমন করিয়াছেনর ৭॥ চতুর্দশ ভুবনমধ্যে যে সমক্ত স্থাবর জম দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাদের 
সকলেই সেই যজ্জে নিমন্ত্রিত হইয়াছে । তবে, কিঅন্ত আপনারে নিমন্ত্রণ কয়া হইল না॥৮॥ 

পুলস্ত্য কহিলেন, জয়ার প্রমুখা্ড এই বজপাতোপম বাক্য শ্রবণ করিয়া, তিনি ক্রোধে অতি- 
শ্নভা হইয়া, তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৯॥ বন্ধন! জয়া সতীকে তাবস্থ দর্শন করিয়া, 
ক্রোধে ও শোকে পরিপ্লুত হইয়া, নেত্রসলিলবর্ধণসহকারে ন্বস্বরে বিলাপ করিতে লাগি- 

লেন ॥ ১০৪ শুলপাণি ত্রিলোচন ক্রনানের শব শুনিযা, আঃ, এ কি হইল, বলিয়া, জয়ার সকাপে 
সমাগত হইলেন ॥ ১১॥ এবং সমাগত হইয়া, অবলোকন করিলেন, দেবী সর্তী, কৃঠারচ্ছন্ন 
লতার স্তায়, ভূমিতলে গ্থ দেহে পতিত রহিয়াছেন । ১২ শঙ্কর দেবীকে নিপতিত নিরীক্ষণ 
করিয়া, অক়্াকে জিজ্ঞাসা! করিলেন, সতীকিন্বন্ত ছিন্নলভার ন্ঠার, স্ুমিতল আশ্রয় করিয়া- 
ছেন ॥ ১৩।॥ জয়া শঙ্করের বচন আকর্ণন করিয়া, ভাহায়ে কহিলেন, যঙ্ে পিতা ইঠারে নিমন্ত্রণ 
না করিয়া, ষে অবজ্ঞ! করিয়াছেন, ইনি তাহা শ্রবণ এবং স্বপ্ধ পতির সহিত ভগিনীগণ 1১। ইঞ্জ- 
প্রমুখ অমরগণের সহিত আর্দিভ্যগণ এবং মাতৃঘল।, সকলে তথায় নিমন্ত্রিত হুইয়াঃ গমন করিয়া 
ছেন, এই বৃততীস্ত আকর্ণন করিয়া, মনের ছুঃখে দহুমাঁনা হইয়া, প্রাণত্যাগ করিধানেন ॥ ১৫ ॥ 

পুলস্ত্য কহিলেন, রুত্ত্র এই ভয়ঙ্কর কথ! কর্ণগোচর করিয়1, ক্রোধে পরিপ্নত হইয়া উঠিলেন। 
তাবস্থ় তদীয় সমুদায়  শরীরু হইতে পাবকপরিখা সকল লম্গত হইতে লাগিল । ১৬ ॥”তিখন 
কোধ্বশতঃ দিলোচনেতন গাএরলোম হইতে সিংহের স্তার, বদনবিশি্ট গণ*পকল পরাভূত হইল 
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জাতা বীরতদ্রপুরোগমাঃ ॥ ১৭1 গণপৈহ. পরিবৃততল্দাম্দারাদ্ধিমসাহ্বয়ম। ততঃ কনখবং 
তগ্মাদঘত দক্ষোহঘজৎ ক্রতুম্ ॥ ১৮ ততে। গণানামধিপো। বীরভত্রো মহাবলঃ। দিশি প্রত্যু- 
ভক্মায়াঞ্চ তস্টে। শূলধরে। মুনে 1 ১৯ ॥ জয়] ক্রোধাদ্গদাং গৃহ পূর্রাদক্ষিণতঃ স্থিত! | মধ্যে ভ্রিশূল- 
ভূচ্ছর্কস্তস্থৌ ভুদ্ধো৷ মহাক্রতৌ | ২০ ॥ মৃগারিবদনং দৃ্। দেসাঃ শক্রপুরোগমাঃ। খষয়ো। 
দেবগন্ধরর্বাঃ কিমিদস্বিত্যচিত্তয়ন ॥ ২১।॥ ততত্ত ধলুয়াদায় শরানাশীবিযোপমান্। দ্বারপাল- 
সাদা ধর্ম বীরভদ্রমুপাপ্্রবং ॥ ২২॥ তমাপতস্তং সহসা ধর্দং দই .গণেশ্বরঃ | করেণৈকেন 
জগ্রাহ ভ্রিশুলং বজসন্নিভম্ | ২৩ ৪ কামুকেঞ্চ দ্বিতীয়েন তৃতীয়েনাখ মার্সপান্। চতুর্থেন গদাং 
গৃহ ধর্ধমত্যক্জবারগনঃ ॥ ২৪ ॥ তত চতুভুজিং দৃ্। | ধর্শরাজো গণেশখরম্। তস্থাবইভুজো তৃত্বা 
নানাযুধধরোহবায়ঃ | ২৫॥ খভাচর্দগদা প্রাসপরম্থধবরাক্থীশৈঃ। চাপমার্গপভূৎ তশ্থৌ। হস্তকামো 
গণেশ্বরম্॥ ২৬॥ গণেশ্বযোহপি সংন্ুদ্ধে। হজ্বং ধর্দং সনাতনম্। ববর্ষ মার্গণাংস্তীক্ষান্ যথা 
গ্রাবৃষি তোয়দঃ ॥ ২৭॥ তাবন্তোন্ং মহাজ্সবানৌ শরচাপধরৌ মুনে | কষধিরারুণপিক্তাঙ্গৌ কিংগু- 
কাবিব রেজতুঃ ॥ ২৮॥ মৃধে বরাহ্ৈর্গণনার়কেন জিতঃ সধর্শাস্তরস। প্রসহা। পরাঙমুখোতৃদ্ধি- 
মনা মুনীন্ত্র সবীরভদ্্রঃ প্রবিষেশ যজম্॥ ২৯॥ বজ্ঞবাটং প্রাবিষ্টং তু বীরভত্রং গণেশ্বরম্। 
হই | তু সহসা দেব! উত্তন্থুঃ সাধুধ! মুনে ॥ ৩০ ॥ বসবোইস্ঠৌ মহা ভাগ! নবগ্রহ্াঃ স্থদারণা: । ইন্্রী- 
দ্যা দ্বদশাছিভাঃ কুদ্রাস্তবেকাদশৈব ছি | ৩১ ॥ বিশ্বেদেবাশ্চ সাধ্যাশ্চ নিদ্ধগন্ধর্বপন্নগাঃ | ষক্ষাঃ 
কিংপুরুষ! ভূতাঃ খগাশ্চক্রধরান্তথ! ॥ ৩২ & নৃপা বৈবস্বতাদ্বংশাদ্বিৰিধা! যে চ বিশ্রু্তাঃ । সোম- 

বীরভদ্র তাহাদের লকলের অগ্রণী ॥১৭। তখন তিনি সেই গণসমূছে পরিবৃত হইয়া, মনারাস্ি 
হইতে হিমালয়ে ও তথা হইতে কনখলে, যেখানে দক্ষ ধজ্ঞ করিতেছিলেন, গমন করিলেন 1১৮॥ 
অনন্তর গণাধিপতি মহাবল বীরভগ্র শুলহুন্তে পশ্চিম-উত্তরদিকে প্রস্থান করিল ॥ ১৯ ॥ এদিকে, 
জয়! ক্রোধভরে গঙ্দ। গ্রহণ করিয়া, পূর্ব-দক্ষিণদিকৃ আশ্রয় করিয়। রহিলেন। মহাদেব ত্রিশুল 
হস্তে সেই মহাক্রভুর মধাস্থলে অবস্থিতি করিলেন ॥ ২০ ॥ এঁ সময়ে ইন্ত্রপ্রমুখ অমরগণ, খবিগণ 
ও গন্ধর্বগণ মৃপা(রবদন বীরভদ্রকে বিলোকন কর্িগনা, ইহা! কি, এইরূপ চিস্তা করিতে লাগি- 
লেন॥ ২১॥ অনস্ভর ভ্বারপ ল ধর্্দ আশীবিষসদূশ শর সকল ও শরাসন গ্রহণ করিরা, তৎক্ষণাৎ 

বীরতদ্ত্রের সমীপন্ত হইলেন ॥ ২২॥ গণপতি বারভন্্র ধর্মকে সহস। আগমন করিতে দেখিয়া, 
একতর হত্তে বজগ্রতিম রিশুল ধারণ করিল ॥ ২৩ ॥ এবং দ্বিতীয্প হস্তে কার্শীক, তৃতীয় হল্তে 
শরনিকর ও চতুর্থ ৪ন্তে গদ গ্রহণ করিয়া, তাহার অভিমুখীম হইল ॥ ২৪॥ ধর্্রাজ সেই 
তৃজচতুষটয়বিশিষ্ট গণপতি বীরশুদ্রক্কে দর্শন করিয়া, বিবিধ-আয্মুধধর, অবিনাশী অইতৃজ মূর্তি 
পরিখ্রহুপুর্বক অবস্থিতি করিলেন ॥ ২৫॥ এইরূপে তিনি খজ্তা, গদ।, চর্ম, প্রাস, পরশ্বধ, 

উৎকৃষ্ট অঙ্ক শ, ধন ও শর ধাবণ করিয়া, বীরভদ্্রের সংহারবাসনায় অধিঠিত হইলেন ॥ ২৬। 
তখন গণেশ্বর বীরভদ্রও অতিমাত্র রোষাবিষ্ট ও সনাতন ধর্শের বিনাশবাসনাবশংবদ হইয়া, 
প্রাবৃটসময়প্রাছুরতি পযোধরের ন্যায়, স্থশাণিত সার়ক সকল বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ২৭ ॥ 
সুনে ! তাহারা উভয়েই মহা প্রভাব ও মহাপ্রাণ, উভয়েই শরচাঁপ ধারণ করিয়াছেন। এবং 
উভয়েই পরস্পরের বাণাঘাতে কধিরারুণাক্ত কলেবরে কিংগুকবৃক্ষদ্য়ের ন্যায়, শোভমান 
ইইলেন'॥ ২৮ &॥ অনস্তর গণনায়ক্ত বীরভদ্র যুদ্ধে যুগপৎ বল ও বেগপ্রকাশপুয়ঃসর উৎকৃষ্ট 

ভান্ত্র সকল প্রয়োগ করিয়া, ধর্মকে পরাভূত করিলে, তিনি বিষধচিত্তে পরান্ুখ হই,লন। তখন 
বীরতত্র যজ্ে প্রবেশ ' করিল ॥ ২৯৫ গণেষ্বর বীরভর্রকে বজ্ঞবাটে 'প্রবৈশ করিতে দেখিয়া, 
দেঁখগণ আযুধ উদদাত -করিধা, তৎক্ষণাৎ অত্যধিত হইলেন ॥ ৩০ ॥ মহাভাগ অষ্টব্থ, অতি 
দ্বারুণ নবশ্রহ, ইন্জপ্রযুখ দ্বাদশ জাদিত্য, একাদশ কুদ্র ॥ ৩১ ॥ বিশেদেবগণ, 'সাঁধাগণ, সিদ্ধগণ, 



১৬ বামনপুরাণমূ। [ ৪র্থ, অধ্যাঁয়ঃ। 

ংশোস্তবাশ্চান্তে ভোজবীর্ভিমহীভুজঃ ॥ ৩৩ ॥ দিতিজ] দানবাশ্চান্তে যেইন্ে তত্র সমাগতাঃ। তে 

র্কেহপ্যত্রবন্ রৌদ্রং ৰীরতদ্রমুদাধুধাঃ॥ ৩৪ ॥ তানাপতভ এবাসু বাঁণচাপধরো গণঃ। অভিহ্- 
স্রা৭ বেগেন সর্বানেব শরোগকরৈ? ॥ ৩৫ ॥ তে শঙ্তরবর্ষমতুলং গণেশায় সমুত্থজন্। গণেশো- 
ইপি বরান্ত্ৈত্তাংশ্চিচ্ছেদ চ বিভেদ চ ॥ ৩৬ শরৈঃ শব্ৈশ্চ সততং বধ্যমানা মহাত্বনা। বীর়- 
ভদ্্রেণ দেবাদ্যান্তববন্থারমকোচয়ন্ ॥ ৩৭ ॥ ততো! বিবেশ গণপো। যজ্জমধ্যং স্থবিসৃতম্। ভুহ্বানা 

খষয়ে। যন হুবীংষ প্রতিবন্ধতে ॥ ৩৮ ॥ ততে। মহ্ষয়ে। দৃষ্ট। মৃগেন্ত্রবদনং গণম্। ভীতা। হোত্রং 

পরিতাঙ্গ্য জগত শরণমচাতম্॥ ৩৯॥ তানার্ডাংস্চক্রভৃদ্দ 81 মষীংঘন্তমানসান্। ন 
ভেতব্য'মতীত্যুক্ত 1 সমৃত্বস্থৌ বরাস্ুধঃ ॥ ৪০ ॥ সমানমা ততঃ শাঙ্গং শরানাশী,বষোপমান্। মুমোট 
বীরভদ্রার কাঁরাবরণদারণান্ ॥ ৪১ ॥ তে তন্ত কায়মাসাদ্য অমোঘ বৈ হরেঃ শরাঃ। নিপেতু- 
ভূর্ণব ভগ্ন শ। নাস্তিকাদিব যাচকাঃ ॥ ৪২॥ শরাংস্্মোদান্ মোঘতমাপন্নাম্বীক্ষ্য কেশবঃ । দিব্যৈ- 
র্মৈবরতগ্জং গচ্ছাদয়িতুমুদাতঃ ॥ ৪৩॥ তানগ্।ন্ বান্থদেবেন প্রক্ষিপ্তান্ গণনায়কঃ। বাররা- 
মাস শৃলেন গদধ। মার্মণৈস্তথ ॥ ৪৪ ॥ দৃ্) বিপন্লাপ্তস্্াণি গদাঞ্চিক্ষেপ মাধবঃ। অ্রিশুলেন 
সমাহতায পাতয়ামাস ভভূতলে ॥৪8৫ ॥ তাং গ্দাং বিফণাং দৃ্। লাঙ্গলং প্রাক্ষিপদ্ধরিঃ1 লাঙ্গল 

গপেশে পি. গদর' প্রভাবারয়ৎ ॥ ৪৬॥ মুসলং বীরন্ডদ্রায় সঞ্চিক্ষেপ হুলাযুধঃ। মুসলং সংহতং 

গন্ধর্বগণ, পন্লগগণ,যক্ষগণঃকিংপুরুষগণ,ভূতগণ,বিহঙ্গ মগণ,চক্রধরগণ ॥৩২॥ বৈবগতবংশোপ্তব প্রসিদ্ধ 

নৃপগণ, সোমবংশোস্তব নরপতিগণ» ভোঞ্কী[9ঁনামক অন্যান্য মহীপগণ ॥৩৩॥ দিতিজ ও দানবগণ 

এবং অনা।ন্য বাহার। তথায় সমাগত হইয়াছিল, তাহার] সকলেই উদযতাসুধ হইয়া, অতীব 
উ্রপ্রক্কাত ব'রভদ্রের আভমুখে ধাববান হইণ ॥ ৩৪ ॥ তাহারা আপতিত হইবামাত্র, শরচাপধর 

বীরভদ্র নবেগে শরলনুহ সন্ধান করিয়া, তাহাদের সকলকেই আক্রমণ করিল ॥ ৩৫॥ তাহারাও 
সকলে তাহার উদ্দেশে অতুল শরবর্ষণে প্রবৃত্ত হইল। তখন গণপতি বীরতদ্র বরাম্ত বর্ষণ 
সহকারে তাহাদের মকলকেই ছিন্ন ভিন্ন কারয়। ফে।লল ॥ ৩৬ ॥& 

এইরূপে মহাপ্রাণ ও মহাপ্রভাৰ বীরভদ্র নিরন্তর শর ও অন্রসমূহ প্রণ্য়াগ করিয়া, প্রহার 
করিতে আরম্ভ কৰিলে, দেবগণ প্রভৃতি সকলেই যুদ্ধে নিবৃত্ত হইলেন ॥ ৩৭ ॥ তখন গণন।য়ক 
বীরভদ্র স্থৃবিস্তুত যজ্জমধ্যে প্রবেশ করিয়া, খ্যগণ যেখানে আগ্রতে আছতি দিতে ছলেন, 

তাহ! প্রতিবন্ধ করিল ॥ ৩৮ ॥ মহর্ষিগণ সেই মৃগেন্দ্রবদন গণপতিকে লনার্শন করিয়া, ভয়বশতঃ 
হোত্রপরিহারপুর্বক মচ্যুতের শরপাপন্ন হইলেন ॥ ৩৯ ॥ অচ্যুত খর্ষদিগকে অতিমাত্র অভি- 
ভূত ও ভীতচিত দর্শন করিয়া, ভয় নাই, বলিয়। বরাধুধ গ্রহণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ উত্থান করি* 
লেন ॥ ৪০ & এবং শাল ধনু আনমিত করিয়া, বীরভদ্রের উদ্দেশে শরীরাবরণবিদারণ আলী- 
বিষদর্শন মার্সণগণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪১ ॥ হাঁরর প্রযোদিত সেই অমে।ঘ শরপংক্তি, 
নাস্তিকের (নকট ষাচক যেমন তগ্রাশ হইয়। থাকে, তদ্জরপ বীরভদ্্রের শরীরে সংলগ্ন হইবামাত্র, 
তুমিতল আশ্রয় করিল ॥ ৪২ & কেশব অব্যর্থ শর সকলকে ব্যর্থ হইতে অবলোকন করিয়া, 
বীরভদ্রকে দিব্য অজ্রগ্ামে প্রচ্ছার্দিত করিতে উদ্যত হইলেন ॥ ৪৩॥ বীরতঙ্্ গদা, শুল ও 
শয় সকল দ্বারা কেশবের প্রক্ষিপ্ত ততৎ অন্তর নিরাকৃত করিল ॥ ৪৪ ॥ মাধব অন্তর সকলকে বিনষ্ট 

হইতে দেখিয়া, গদাপ্রয়োগ করিলেন। বীরভব্র শুলের আঘাতে সেই গন্[া তৃতলে 
নিপাতিত করিল ॥ ৪৫ ॥ হরি, সেই !গদ। ব্যর্থ হইল, দেখিয়া, লাঙ্গল প্রক্ষেপ করিলে, গণেশ্বর 
বীরভঞ্জ গদার আঘাতে তাহাও খণ্ডিত করিয়া ফেলিল। ৪৬) তখন হলামুধ তাহার উদ্দেশে 
মুল গ্রয়োগ করিলে, বীরভদ্র শুলাখাতে পূর্ববৎ তাহাও সংহার করিস । 

এইরূপে মুপল সংহত ও লাঙ্গল নিবারিত হইল, দর্শন করিয়া, গরুড়ধ্বজ হরি ফোধাবিষ্ 



৫ম, জধ্যায়ঃ। ] বাখনপুরাপম্। ১৭ 

স্ব লাঙ্গলঞ্চ নিবারিতম্। বীরভদ্ত্রায় চিক্ষেপ চক্রং ক্রোধাৎ খগধ্বজঃ 1৪৭91 ভখাপতত্তং শত- 

র্াকল্পং হুদর্শনং প্রেক্ষ্য গণেশ্বরস্ত । শুলং পরিত্যজ্য জগার চক্র যথা মধুং মীনবপুঃ সুরেন্্1৪৮। 
চক্রে নিগীর্ণে গণনায়কেন ক্রোধাতিরক্তোহমিভচারুনেত্রঃ | মুরারিরত্োত্য গণাধিপেন্্রমুতক্ষিপ্য 

বেগান্ুবি নিশ্পিপেষ ॥ ৯ ॥ ভনিবাহ্রুবেগেন বিনিশ্পিষ্টন্ত ভূতলে । সহিতং রুধিরোদগারৈ- 

ুধাচ্চক্রং বিনির্গতম্॥ ৫০ ॥ ততো নিঃস্থতমালোকক্য চক্রং কৈটননাশনঃ। লমাদায় হৃবী- 
কেশে বীরভব্রং মুমোচ হ ॥ ৫১ ॥ ভৃষীকেশেন মুক্স্ত বীরভদ্রো জটাধরম্। গন্ধ নিবেদয়া- 
মাস বাস্থদেবাৎ পরাজয়ম্্॥ ৫২॥ ততে। জটাধংরা দৃষ্ গণেশং শে!ণিতাপগ্রতং। নিশ্বসস্তং 

যথা নাগং ক্রোধং চকে তদাব্যঃ: ॥ ততঃ ক্রোধাভিভূতেন বারতদ্ত্রেহধ শ্ত ন|। পুর্বোনদিষ্ে 

তদ! স্থানে সাযুধস্্ নিবেশিতঃ ॥ ৫৩ ॥ বীরভদ্রমথাদিস্ঠ ভদ্রকালী চ শঙ্করঃ। বিবেশ ক্রোধ- 
তাআক্ষো যজ্তবাটং প্রিশুলভূৎ্ ॥ ৫৪ ॥ ততন্ত দেবপ্রবরে জটাবধরে ত্রিশূলপাণৌ জিপুর।স্তকারিণি | 
দক্ষস্য যজ্ঞং বিশতি ক্ষয়ঙ্করে জাতো মুনীনাং প্রবরে] হি সাধ্বসঃ ॥ ৫৫ ॥ 

ইতি শ্রীবামনপুরাঁণে পুলস্ত্যনারদসম্ব।দে হরললিতো নাম চতুর্থোহধায়ঃ ॥ ৪ 1 

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ৷ 

পুলন্ত্য উবাচ। জটাধরং হুরিদৃষ্ট1 ক্রোধাদারক্তলোচনম্ । তম্মা্থ ছানাদপাক্রন্ 

কৃজ'মেহভহিতঃ স্থিতঃ ॥ ১৪ বসবোহষ্টৌ৷ হরং দৃষ্টি সন্থপুর্কেগতো। মুনে। সাতু জাত 
সারচ্ছেষ্ঠা সীতা নাম সরন্বতী ॥ ২॥ একাদশ তথা কুদ্রান্তরিনেত্রা বৃষকেতন।ঃ | কান্দিশীকা লয়ুং 

হইয়], বীরভদ্রের অভিলক্ষ্যে চক্র প্রযোজিত করিলেন ॥ ৪৭ ॥ তথন সেই শতম্ছ্্যযসপ্লিভ 

দর্শন মাপতিত হইলে, তাহা দর্শন করিয়।, গণেশ্বর শলপ্রয়োগনহকারে, স্থরশ্রেষ্ঠ বিষুও যেমন 
মীনবপুঃ পরিগহ করিয়া, মধূনামক দৈত্যকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রুপ সেই চক্র নিগীণ 
করিল ॥ ৪৮ ॥ চক্র পবাহত হইলে, অ।নগচারুনেত্র মুরারি ক্রোধবেগবশে অতিমাত্র রক্তবণ 
হইয়া, অভিমুখে গমন ও সবেগে বারভদ্রকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া, ভুমিতলে নিষ্পেষণ করিতে 
লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥ হরিবাহুর গুরু বেগে হুয়িতলে বিনিষ্পি্ট হইলে, বী9ভদ্রের মুখ হইতে 
শো'ণতোদ্গার সহকারে চক্র বিনির্থত হইল ॥ ৫০ ॥ কৈটভনাশন সেই বিনিঃস্থত চক্র দর্শন 
কারং!, তাহ গ্রহণ করত বারভদ্্রকে ছাড়িয়া দিলেন ॥ ৫১ ॥ তখন বারভদ্র জটাধর মহাছ্বের 
সমীপস্থ হয়া, বাস্থদদেবকৃত এই পরাজয়বার্তী তদীয় গেচরে নিবেদন করিল ॥ ৫২ ॥জটাধর 
শভূ ব.রভদ্রকে শোণিতাপ্রত দর্শন এবং সর্পের ন্যায়, নিশ্ব(সভারপরিহ!বে প্রত পর্ধযবলোকন 
করিয়া জাতক্রোধ হইলেন ॥ ৫৩॥ অনন্তর তিনি রোষে অভিভূত হইয়], বাঁরভদ্রকে পূর্বের 
দ্দিঃ গুদেশে আমুধ সমভিবা।হারে সন্গিবেশিত কাঁরলেন। এবং ভর্্রক।লীকেও তদ্বৎ আদেশ 
ক'রয়া, দয়ং রোষকষাস্মিত লোচনে ব্রিশৃল হন্তে যজ্ঞবাটে প্রবি্ হইলেন ॥ ৫৪॥ এইরূপে, 

তিপুরাস্তকারী, ত্রিশূলধারী, সর্বলোকসংহারী, দেবপ্রবর জটাধর দক্ষের যক্ডে প্রবেশ করিলে, 
মুনিগণ সকলেই অতিমাত্র ভীত হইলেন ॥ ৫৫ & 

ইতি শ্রীবামনপুরাণে পুলন্তযনারদসন্বাদে হরললিত নাম চতুর্থ অধ্যায় ॥ ৪ 

পুলন্ত্য কহিলেন, হরি ভ্রিনোত্রকে রোবকযায়িতনেত্র দর্শন করিয়া, তথ! হইতে অপক্রাস্ত 
ও ুজাত্রে অন্তহিত হইয়া রছিলেন ॥ ১ ॥ মুনে ! অষ্টবন্থু তাহাকে দর্শন করিয়া, সবেগে অপ- 

সর্পণপূর্বক সীতানামে প্রসিদ্ধা, শ্রোতন্বতীশ্রেষ্ঠ। সরম্বতীর মূর্তি ধারণ করিলেন ॥ ২॥ বৃববাহন 
৩ 



১৮ বায়নপ্রঝঃগ্ুয়। [ ৫ম, অধ্যায়ঃ | 

জগ: সমভ্যেতাথ শক্করম্ ॥ ৩ ॥ বিশ্বেহশ্থিনৌ চ সাধ]শ্চ মরুতোহনলতাক্করাঃ।, বলমানাদ 

পুক্সোভাশং তক্ষয়ন্তো মছামুনে ॥ ৪ ॥ চন্দ্রঃ সমং খক্ষগটণ: শ্রিবং লমুপডূশরিন। ডঁৎপত়্যারু 
গগংগ্রমধি্ানমাস্থিতঃ ॥ ৫॥ কপ্পাদঠাশ্চ খবরে জপত্তঃ শতরুল্নিয়ম। পুষ্পাললিপুটা। তৃত্া 
প্রণতাঃ সংস্থিতা মুনে ॥ ৬॥ অসকৃদ্দক্ষদয়িত| দৃই।] কুদ্রং বলাধিকং। শক্রানীন্টং ক্থরেশানাং 
কুপশং বিললাপ হ॥ ৭17 ততঃ ক্রোধাভিভূতেন শছ্করেণ মহাজন! । তলগ্রহথারৈরমর! রুহবে] 

ধিনিপাতিতাঃ॥ ৮॥ পাদপ্রহারৈরপরে ভ্বিশলেশ পরে মুনে। দৃষ্।ায়িনা ততৈবান্তে দেব!দ্যা£ 
গ্রলয়ঙ্গতাঃ ॥ ৯॥ ততঃ পৃষ! হরং বীক্ষ্য বিনিত্ব.৬ং স্ুুরান্ুরান । ক্রোধাঘাহ প্রনদার্যযাথ প্রছদ্রাব 
ষহ্েশ্বরম্ | ১০ ॥ তমাপতংতং ভগবান্ সংনিরীক্ষ্য ত্রিলোচনঃ। বানুভ্যাং প্রতিজগ্াহ করে- 

পৈকেন শঙ্করঃ ॥ ১১॥ করাভ্যাং প্রগৃহ্থীতন্ত শল্গুনাংগুমতোহপি হি। করাচুলিভ্যো নিশ্চে. 

কুরন্থপ্ধারাঃ পমস্ততঃ ॥১২॥ ততো বেগেন মহত] অংগুমস্তং দ্রিবাকরম্। ভ্রাময়ামাস সত্বতং 

সিংহো মৃগশিশুং যথা ॥ ১৩। জামিতন্তাতিবেগেন নারদাংগুমতোহপি হি। ভুজৌ তৃম্বত্বম1- 
পন্নৌ ক্রটিতগগাসুবন্ধনৌ ॥ ১৪ ॥ রুধিরাঈতনর্ববামংশুমস্তং মহেশ্বরঃ। সঙ্গিরীক্ষ্যোৎদদরজৈিন- 
যন্ততোংভিজগাম হু ॥ ১৫ ॥ ততত্ত পুষা বিহসন্ দখনানি বিদর্শয়ন্। প্রোবাচৈহোহি কপালিন্ 
পুনঃপুনরপীঘরম্॥ ১৬1 ততঃ ক্রোধাভিভূতেন পুষে বেগেন শস্তুন!। মুহিনাহত্য দশনাঃ 
পাতিত। ধরণীতলে ॥ ১৭ ॥ ভর্নদস্তস্তথা পবা রুধিরাতিপ্রতাননঃ। পপাত ভুবি নিঃসংজ্ঞো বজা- 

বরিনয়ন একাদশাুদ্র শঙ্করকে সন্দর্শন করিযা, পলাযনপূর্বক লুকাইয়। রছিলেন ॥ ৩ ॥ অস্টিনী- 
কমারসহিত বিশ্বেদেবগণ, লাধ্যগণ, মরুদ্গণ, অনল ও আদিত্যগণ, ইহার! বৃষকেতনকে বিলো- 
কন করিয়া, পুরোভাশ ভক্ষণ কবত, পলায়নপরাযণ হইলেন ॥ ৪ ॥ চন্দ্র চন্দ্রশেখবকে নযনগোঁচর 
করিয়া, খক্ষগণের সহিত উত্পতন ও আকাশে আরোহণ পূর্বক শ্বকীয স্থান আশ্রয করিষা 
রহিলেন ॥ ৫ ॥ কম্ঠপপ্রমুখ গ্ষিগণ শতরুজ্রিয়নামক হ্ুক্ত জপ করিতে করিতে, পুষ্পাঞ্জলিপুটে 
প্রণামপরায়ণ হুইযা, তথাঁষ অবস্থিতি করিলেন ॥ ৬] দক্ষদয়িত! শক্রাদি ন্্রেশ্বর ,সমুপাঁয় 
অপেক্ষা কুদ্রকে সমধিক বীর্ধ্যশালী দর্শন করিযা, বাবংবার বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥ 
অনস্তর মহান্ত্র শঙ্কর ক্রোধে অভিভূত হইঘা, তলপ্রহারপুর£সর বহুসংখা দেবতাকে নিপাতিত 
করিলেন ।৮ & এবং অন্তান্দিগকে পাদদের আঘাত ও অপরাপর দেবগণকে শৃলপ্রহারে তদবস্থাষ 

অবশ্থাপিত করিলে, অবশিষ্ট অমক্দ্ি অন্যান্য ব্যক্িবর্গ অগ্নিব সহিত তীহার দর্শনমাত্রেই 
প্রলয়প্রাপ্ত- হইলেন 1৯7 

মহ্শ্বর এইরূপে স্থুরাস্থর সকলের সংহরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, দর্শন করিয়া, অংগুমালী 
ভাঙ্কর ক্রোধবশে বাহুষুগল প্রসারিত করিয়, তাহারে আক্রমণ করিলেন ॥ ১৭ ॥ ভগবান্ 
ক্রিলোচন তাহারে আপতনোনম্বুখ অবলোকন করিয়া, এক হস্তেই তাছার ছুই বান গ্রহণ 
করিলেন। ১১1 এইরূপে বান্ুদ্ধষে গৃহীত হইলে, দ্রিবাকরের করাক্ুলি হইতে সমস্ততঃ 
শোণিতধার|! বিনির্গলিত হইতে লাগিল ॥ ১২॥ অনস্তর পশুপতি গুরুতর বেগাবিষ্কার 
পুরঃনর, অংশুমান্ দিবাকরকে, মৃগেন্জ্ মুগশিশুর ন্যাষ, অনবরত খুরাইতে আবম্ভ করিলেন ॥ ১৩ 

হেনারদ ! অতিবেগে ঘুরাইতে লাগিলে, দিবাকরের ভূজযুগল খব্ধীভাবাপন্ন ও তীয় স্াযুবন্ধ- 
ছিন্ন হইয়া গেল ॥ ১৪ ॥ তখন মহেশ্বর দ্রিবাকরকে কুধিরাক্তকলেবর নেত্রগোচর করিয়া, পরি- 
ত্যাগপূর্বাক অন্তত্র অভিগমন করিলেন ॥ ১৫॥ তদ্দর্শনে দিবাকর দশনবিকাসপুরঃনর হাক্ষ 
করিয়।, বলিতে লাগিলেন, অয়ি কপালিন! আগমন কর, আগমন কর। তিনি বারংব 
এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলে ॥ ১৩॥ শন্ভু ক্রোধে অভিভূত হইয়া, সবোগে মু্টি- 
গ্রহারপুরঃসর, তদীয় দশন সমুদায় ধরাতলে পাতিত করিলেন ॥ ১৭1 তখন পুষ। ভগ্নদত্ত হইয়!, 



৫ম, ক)য়। ] বামনগ্ররারয়ত। ৯৯ 

হত ইবাদৃবুঃ 1১৮ ॥ ভগোহপি বক্ষ্য পতিতং রাগের নেত্রাভ্যাং ঘোররপাক্ক]ং 

বৃযভধ্বজনৈক্ষত ॥ ১৯॥ ববিপুরত্বতঃ কুদ্ন্তল্নাহত্য চক্ষুষী। নিপাতয়ামাস ভুরি ক্ষোভয়ন্ 
স্াদেরতাঃ ॥ ২৯ ॥ ততো দিবাকরাঃ, সর্কো .পুরস্কত্যু শতক্ততুমূ। মূুত্তিশ্ হুতাঁশৈশ্চ ১7 
দিশো, দশ ॥ ২১৪ প্রতিযাতেবু দেবেু, প্রহলাদীদা] দিতীশ্বরাঃ। নমস্কত্য ততঃ সর্ব ত 
গ্রাঞ্জলয়ে! মুনে ॥ ২২ ॥ ততত্ত যজ্ঞবাটং স শঙ্করে] ঘোরচস্কুষ। দদর্শ দগ্চুং কোপেন র্যা 
থরান্ুরান্ ॥২৩॥ ততো নিলিল্যিরে বীরাঃ প্রণেমুহ্ ক্রবুন্তথ]। তয়াদন্যে হরং দৃষ্ট | গতা বৈধ 
্বতক্ষয়ম্। ২৪॥ ততোহ্গর়ঘ্িরভির্নেব্রৈ2সমং সমবৈক্ষত । দৃষ্টমাত্রাধিনে ত্রেণ ভক্্মীভূতাভবন্ 
ক্ষণাৎ॥ ২৫1 আগ: প্রণষ্ে যজ্ঞোহপি তৃত্ব! দির্যবপুর্র্গঃ | ছুত্বীব বিক্ুবগতিদর্ক্ষণা সহিতো- 
স্বরে ॥ ২৬ ॥ তমেবানথপসারেশশ্চাপমানম] বেগমান্। নাঃ পাশুপতং ধৃত্বা কালকূপী ' মহে- 
শ্বরঃ॥ ২৭ ॥ অর্েন যজ্ঞবাটাস্তে ছট।ধর ইতি ্রুতঃ1। অদ্ধেন গগর্শে শর্বঃ কস 
কথ্যতে ॥ ২৮॥ 

নারদ উবাচ। কালরপী ত্বয়াখ্যাতঃ শল্তুর্গগনগোচরঃ | লক্ষণঞ্চ শ্বরূপঞ্চ সর্বং ব্যাখ্যাতু- 
মহসি ॥২৯॥ 

পুলস্তয উবাচ। শ্বরূপং ত্রিপুরত্বস্য বর্দাষা কালক্ূপিণঃ ৷ যেনাস্বরং মুনিশ্রেষ্ঠ ব্যাপ্তং পোক- 
হিতেগ্প,না ॥ ৩০ ॥ যত্তাঙ্থিনী চ ভরণী কৃতিকাক্নান্তর্থাংশক: । মেযো রাশি: কুজক্ষেত্রং তচ্ছিরঃ 

বজবিপাঁটিত পর্বতের ন্যায়, ভূমিতলে পতিত হইলেন । তাহার বদনমগ্ডল রুধিরপ্রবাছে পরি- 
প্লুত ও চেতনাও অপহৃত হইল ॥ ১৮॥ তখন তগ দিবাকরকে রুধিরাক্ত মুখমণ্ডলে ধরাতলে 
পতিত হইতে দেখিয়া, তয়ঙ্কর নেত্রবুগল দ্বার! মহাদেবকে অবলোকন করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥ 
অন্তর ত্রিপুরারি রোষভরে তলপগ্রহার করিয়।, তদীয় নেত্রযুগল পৃথিবীতে পাতিত করিলে, নমু- 
দায় দেবত! সাতিশয় ক্ষু্ধ হইয়! উঠিলেন ॥ ২০ ॥ তখন আদিত্যগণ সকলে শতক্রতুকে পুরস্কত 
করিয়া, অনল ও মরুদগণের সহিত সম্মিলিত হইয়।, ভয়ে দশ দিকে গমন করিলেন ॥ ২১ ॥ 

দেবগণ নকলে প্রস্থান করিলে, প্রহ্লাদপ্রমুখ দিতীশ্বরগণ মহেশ্বরকে নমস্কার করিয়া, 
কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন ॥ ২২ ॥ এসময় শঙ্কর ক্রোধতরে ভয়ঙ্কর লোচনবিসারণ 
পূর্বক সেই যজ্ঞবাটে সমাগত ন্থরাস্থর সকলকেই নিঃশেষে দগ্ধ করিবার জন্য দেখিতে লাগি- 
লেন ॥ ২৩॥ তদবস্থ তাহাকে দর্শন করিয়।, বীরগণের ম.ধ্য কেহ ভয়বশতঃ লৃক্কায়িত হইল, 
কেহ প্রণাম করিতে লাগিল, কেহ পলায়নপরায়ণ হইল এবং কেহ কেহ বা যমসদনের আতিথ্য- 
গ্রহণ করিল ॥ ২৪॥ তত্কালে ত্রিনেত্রের দর্শনমাত্র ধক্তস্থ অগ্নি সকল ততক্ষণে ভল্মীতূত 
হইল ॥ ২৫ ॥ অগ্নি প্রনষ্ট হইল, এযজ্ঞও দিব্যদেহ মৃগমূর্তি ধারণ করিয়া, দক্ষিণার সমভিব্যাহাকে 
বিক্ুব-গমনে অন্বরে অভিগমন করিলেন ॥ ২৬ ॥ তখন কালরূপী মহেম্বর শরাসন আনমন ও 
পাশুপত শর গ্রহণ করিয়।, বেগাবিষ্ষরণ সহকারে তাহা'য জন্রসরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥ 

তৎকালে তিনি নিজ দেহকে দ্বিধ| বিভক্ত করিয়, অর্ধীংশ দ্বার। যজ্ঞবাটে অবস্থিতি করিলেন । 
এঁ দেহার্ধের নাম জটাধর বলিয1 বিখ্যাত হইল। অপর অদ্ধ দ্বার! গগনমণ্ডল আশ্রয় করিয়া! 
রহিলেন । উহার নাম কামরূপী, বলিয়া থাকে ॥ ২৮॥ 

নারদ কহিলেন, আপনি শম্ভর গগনমণ্ডলবিহারী দেহাপ্ধকে কালরূপী নামে ব্যাথ্যা করি- 
লেন। উহার শ্বরূপ ও লক্ষণ সমুদায় সবিশেষ কীর্ভন করুন ॥ ২৯ 

পুলস্ত্য কহিলেন, আমি কালরূপী মহেশ্বরের স্বরূপ বর্ন করিব। হে মুনিশ্রেঞ্ড! ভিনি 
লোক সকলের হিতকামনাবশংবদ হইয়া, এই কালরূপী মুর্ভিতে অশ্বরতল ব্যাপ্ত করিয়াছেন ॥৩০॥ 
যাহাতে অশ্বিনী, ওুরণী ও কৃতিকার অংশ সন্িবি্ট আছে, সেই মঙ্গলের অধিষ্ঠানক্ষেত্র মেষরাশদি 
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ফালরপিণঃ ॥ ৩১ ॥ আগ্রেয়াংশামরে বন্ধন গ্রাজাপত্যং কবেগৃহং। সৌম্যার্ং বৃযনামেদং 
বদদনং পরিকার্তিতম্ ॥ ৩২ ॥ মৃগা্ধমান্ত্রাদিত্যাংশাময়ঃ সৌম্যগৃহত্বিদম্। মিথুনং ভূজয়ো- 
সন্ত গগনন্থন্ত শুলিনঃ ॥ ৩৩ ॥ আদিত্যাংশশ্চ পুষ্যঞ্চ অঙ্গেবা! শশিনো গৃহম্। রাশিঃ কর্কটকো 
নাষ পার্খে মধবিনাশিনঃ ॥ ৩৪ ॥ পিত্যক্ষ ভগদৈ বত্যমুত্তরাংশম্চ কেশরী। স্্যক্ষেত্রং বিভোব্র্ষন্ 
হদয়ং পরিগীয়তে ॥ ৩৫ ॥ উত্তরাংশান্রয়ঃ পাণিশ্চিত্রার্ধীং কন্কা ত্বিদং । সোমপুত্রন্ত সশ্মৈতা্ 
দ্বিতীয়ং জঠরং বিভোঃ ॥ ৩৬ ॥ চিত্ত্াংশিতয়ং স্বাতিবিশাখাক়াংশকত্রয়ং । দ্বিতীয়ং শুক্রসদনং 
ভুল। নাভিরুদাহৃতা! ॥ ৩৭ ॥ বিশাখাংশমন্থ্রাধা। জ্োষ্ঠা ভৌমগৃহত্বি?ম্। ভবিতীযং বৃশ্চিকে রাশি 
মেচ স্কালম্বরূপিণঃ ॥ ৩৮ ॥ মুলং পুর্ববোত্তরাংশশ্চ দেবাচাধ্যগৃহং ধনুঃ। উর্কবোযুগিলমীশস্ক অপ- 

রা্ধং গ্রগীয়তে ॥ ৩৯ ॥ উত্তরাংশান্্র়শ্চাক্ষং শ্রবণং মকরো মুনে। ধনিষ্ঠার্ঘং শনিক্ষেত্রং জানুনী 
পরিকীর্ভতে ॥ ৪* ॥ ধনিষ্ঠাপ্ং শতভিষা প্রোষ্টপাদাংশকত্রন্তং | সৌরেঃ সন্্মাপরমিদং 
কুন্ডো জভ্ঘে চ বিশ্রতে ॥ ৪১ ॥ প্রোষ্ঠপাদাংশমেকন্ত উত্তর! রেবতী তথা। দ্বিতীয়ং জীবসদনং 
মীনন্তৌ। চরণাবুভৌ ॥৪২॥ এবং কৃত্বা কালক্রপং জিনেতরো যজ্ঞং ক্রোধান্মার্গৈর[জঘান । 
বিদ্ব্চাসৌ বেদনা বুদ্ধিযুক্তঃ খে সত্তস্থৌ তারকাভিশ্চিতাঙ্গঃ ॥ ৪৩। 

নারদ উরাচ। রাশয়ঃ কথিত! ব্রন্মংস্বয়। ঘাদশ বৈ মম। তেষাং বিস্থরতো! ব্রাহ লক্ষণাঁন 

স্বরূপতঃ ॥ ৪৪ ॥ 

পুলন্ত্য উব।চ। শ্বরূপস্তব বক্ষ্যামি রাশীনাং শৃণুনারদ । যাদশ! যত্র সঞ্চার যন্যিন্ স্থানে 

ও কালরূপীর মস্তক ॥ ৩১ ॥ এইরূপ, কৃত্তিকার পাদত্রয, রোহিণী ও নুগশিরার পূর্বার্ যাহাতে 
প্রতিঠিত, সেই বৃষরাশি শুক্রাচার্যের গৃহ । উহাই কালবপীর বদন ॥ ৩২॥ মৃগ'শরার পূর্বাধ্ধ, 
আরা ও পুনর্বস্থর তিন পাদ লইয়া মিথুন রাশ চন্দ্রান্জের অধিষঠান ক্ষেত্র । উহাই কালবপীর 
বাহুযুগল ॥ ৩৩ ॥ পুনর্বস্থ, পুষ্যা ও অশ্লেষা এই তিন নক্ষত্রে উপলক্ষিত কটরাশি চন্দ্রের 
গৃহ । উহাই তাহার পার্শদ্ষ ॥ ৩৪ ॥ মঘা, পূর্বরফল্তনী ও উত্তরফল্তনীর একপাদ সামত 
সিংহরাশি, যাহা হৃর্্যের গৃহ, উহাই শঙ্করের হৃদয ॥ ৩৫ ॥ হে ব্রন্গন! উত্তরফত্তুনীর পাদঘ্বয, 
হুয্ভা, চিত্রার পূর্বার্ কন্ঠারাশি নামে বিখ্যাত এবং সোমান্জের দ্বিতীয অধিষ্ঠানক্ষেত্র, উচ্ঠাই কাল- 
রূপী মহেশ্বরের জঠর ॥৩৬। চিত্রার অপরার্ধী, শ্বাতী ও বিশাখার অংশত্রয দ্বিতীয় শুক্রসদন তূলারাশি 
নামে বিখ্যাতি। উহাই কালবপী মহাদেবের নাডি || ৩৭ ॥ বিশাখার একপাঁদ, অঙ্গুরাঁধ। ও 
জোর্ঠ৷ যাহাতে প্রতিষ্ঠিত, মঙ্গলের দ্বিতীয গৃষ্করূপী সেই বৃশ্চিকরাশি কালবূপী মহাক্ধেবের মেঢ়, ॥৩০| 
মুলা, পূর্বাধাঢ়। ও উত্তরাষাঁঢ়ার এক পাদ সম্পন্ন, বৃহস্পতির ক্ষেত্ররূুপী ধন্থবাশি মহেশ্বরের 
উরুযুগল ॥ ৩৯ & উত্তরাষাঢ়ার অংশত্রয়, শ্রবণ ও ধনিষ্ঠার পূর্বান্ধ যাহাতে প্রতিষ্ঠিত, সেই 
শনিক্ষেত্র মকররাশি উহীর জানুদ্বয় ॥ ৪০ ॥ ধনিষ্ঠার অপরার্ধ, শতভিষা, প্রোষ্টপা্দার পাদত্রয় 
যাহাতে সন্নিবন্ধ, শনির দ্বিতীয় ক্ষেত্র দেই কুম্তরাশি কালরূপী মহেশ্বরের জবা ॥ ৪১ ॥ প্রোষ্ট- 
পাঁদীর এক পাদ, উত্তরা ও রেবতী এই সকলে সন্নিবন্ধ, বৃহস্পতির দ্বিতীষ ক্ষেত্র মীনরাশি ভাহার 
চরণযুগল ॥ ৪২ ॥ ত্রিনেত্র এইরূপে কালরূপ ধারণ করিয়া, ক্রোধভরে শরনিকর প্রয়োগ 
নহকারে যজ্ঞকে আহত করিলেন। তখন যজ্ঞ বাণবিদ্ধ ও বেদনাবুদ্ধিযুক্ত এবং তারকাগণে 
ছুয্নদেহ হইযা, আকাশে অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ৪৩ ॥ 

নারদ কহিলেন, ব্রদ্মন! আপনি যে মামার নিকট দ্বাদশরাশি কীর্তন করিলেন, তাহাদের 
লক্ষণ ও ন্বরূ্প সবিস্তার বর্ণন করুন ॥ ৪৪ ॥ 

পুলন্ত্য কহিলেন, নারদ ! রাশিগণের ম্বরূপ আপনার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ করুন। 
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বস্তি চ॥ ৪৫॥ সঞ্চরস্থানমেবান্য ধান্তরত্বাকরাদিবু। নবশাদ্ধলসংছক্নবন্থুধায়াং চ সর্কশঃ ॥ ৪৬॥ 
নিত্যং চরতি ফুল্লেযু সরসাং পুলিনেধুচ। মেষঃ সমানমূর্তিশ্চ অজাবিকধনাদিবু ॥৪৭॥ বৃষঃ 
সদৃশরূপেবু চরতে গোকুলাদিযু। তন্ঠাধিবাসভূমিস্ত কৃষীবলধরাশ্রয়ঃ ॥ ৪৮ ॥ ভ্ত্রীপুংপয়ো£ সমং 
রূপং শয্যাসনপরিঁহছম্। বীণাবাদ্যধৃঙমিথুনং গীতনর্ভনশিল্পিযু ॥ ৪৯ & স্থিতং ক্রীড়ারতির্নিত্যং 
বিহারে! বনিতান্্ চ। মিথুনং নাম বিখ্যাতং রাশিঘ্েধাত্কঃ শিবঃ ॥ ৫০ ॥ কর্কিঃ কূলীরেণ 
সমঃ মলিলম্থঃ প্রকীর্তিতঃ। কেদারবাপীপুলিনবিবিজ্তাবনিরে চ॥ ৫১ সিংহস্ত পর্বতারপা- 
ছুর্গকনারভূমিযু। বসতে ব্যাধপল্লীষু গহ্বরেষু গুহান্্ চ॥ ৫২॥ ব্রীহিপ্রর্দীপিককর| ভাবারূঢা চ 
কন্তক1 । চরতে জ্রীরতিষ্থানে বসতে নংলেষু চ॥৫৩॥ ভুলাপাণিশ্চ পুরুষে! বীথ্যাপণ- 
বিচ।রকঃ | নগরাধ্বনি শালাস্থ বসতে তত্র নারদ ॥ ৫৪ ॥ শ্বন্রবল্সীকপঞ্চারী বৃশ্চিকো বৃশ্চিকা- 
কৃতিঃ। . বিষগোময়কীটাদিপাধাণাদিবু  সংগ্থিতঃ ॥ ৫৫  ধন্ুত্বরজঞ্ঘঘনেো দীপা- 
মানে। ধনুর্ধীরঃ | বাজিশুরানতরবিদ্বীরঃ স্থায়ী গজরথাদিবু ॥ ৫৬ ॥ মুগান্যো মকরে] নাম বৃযস্কন্ধে- 
ক্ষণে গজঃ | মকরোহসৌ। নদীচারী বসতে চ মহোদধৌ ॥ ৫৭ ॥ রিক্তকুন্তশ্চ পুরুষঃ হ্্ধেচারী 
জলাপ্লতঃ। দ্যুতশালাচরঃ কুস্তঃ স্থায়ী শৌগডিকসন্ন্্ু ॥ ৫৮॥ মীনদ্বয়মথাসক্তং মীনস্তীর্থান্ধি- 
সঞ্চরঃ। বসতে পুণ্যদেশেযু দেবত্রাহ্ষণসন্বন্থ ॥ ৫৯॥ লক্ষণ গদিতাস্তভ্যং মেধাদীনাং 
মহামুনে। ন কম্যচিৎ ত্বয়াখ্যেরং গুহামেতৎ্  পুরাতনম্॥ ৬০ ॥ এ্তন্ময়া তে 

তাহার! যেরূপে যে স্থানে সঞ্চরণ ও যেখানে বাস করে, তৎসমস্ত বর্ণন করিব ৪৫ ॥ ধান্ত ও 
রত্বাদির আকরসমূহ ও নবশাদ্বলসংছন্ন বন্ুধা, এই সকল স্থানে রাশি সঞ্চরণ করিয়া 
থাকে ॥৪৬॥ তন্মধ্যে মেষরাশি মেবের স্বশ মৃক্তিবিশি্। এবং প্রকল্প সবোবরপুলিন গু. 
অজাবিক ধনাদিতে নিত্য সঞ্চরণ করে ॥৪৭॥ বরূষ আপন|র সদৃশকপ গোকুলাদিতে সব্কর্দা 

সঞ্চরমাণ হইয়া! থাকে । কৃষীবলভূমিই তাহার অধিবাসভূমি ॥৪৮॥ মিথুনরাশি পী পুরুষের 
সমান মূর্তিবিশি্ট । ইহার ভত্তে বীণাবাদ্য । এবং :শয্য। ও আসন ইহার পরিগ্রহ ৷ সর্বদা 
গীত, নৃত্য ও শিল্পিগণে ইহার ॥ ৪৯॥ অবস্থিতি । নিত্য ক্রীড়াতেই ইহার রতি এবং বনিতা- 
গণেই ইহার বিহ্বার । এই রাশি দ্বেধাতআ্বক । এইজন্য মিথুন নামে বিখ্যাত। ইহ। যারপরনাই 
শুভগ্রদ্দ ॥ ৫০ ॥ কর্কটরাঁশি কুলীরকের সমানাকৃতি এবং সর্বদাই সলিলে ষঞ্চরণ করে । তস্তিন্ন, 
কেদার, বাপী, পুলিন ও বিবিক্ত প্রদেশেও অবস্থিতি করিয়। থাকে ॥ ৫১॥ সিংহরাশি পর্বত, 
অরণ্য, তুর্গ, কনদরভূমি, ব্যাধপল্লী, গহ্বর ও গুহাদি প্রদেশসমূহে সঞ্চরণ করে] ৫২॥ কন্তা- 
রাশি ব্রীহি ও প্রদীপহস্তে ভাবভরে শ্রীগণের রতিস্থানে সঞ্চরণ ও নড়লসনূহে অবস্থিতি করে । 
ইহার আকৃতি কন্ার ন্যায় ॥ ৫৩॥ হে নারদ! তুল! তুলাপানি পুকষরূপে বাখী ও আপণে 
বিচরণ এবং নগরাধ্ব ও শালাসমূহেঅবস্থিতি করে ॥ ৫৪ ॥ বৃশ্চিক।কুতি বুশ্চিক বিষ, গোময়, 
কীটাদি ও পাধাণাদিতে বাদ করে ॥ ৫৫॥ ধন্ুর জধন, তুরঙ্গের ন্যায়, হস্তে ধনু, কলেবর দীপ্য- 
মান) অশ্বও শত্ত্রে জ্লান অতিশয়; দেহে বলবিক্রমও অতিমাত্র এবং গজ ও রথার্দিতে 
অবস্থিতি ॥ ৫৬॥ মকরের বদন মৃগের ন্যায়, গ্ক্ধ বৃষেব লনূশ ও লোচন হস্তির তুল্য এবং 
ইহার সঞ্চরণ নদীসমূহে ও অবস্থিতি মহোদধিতে ॥ ৫৭ ॥ কুম্তরাশি রিজকুন্ত, পুরুষরূপী, 
ন্ধচারী, জলাপ্ল,ত এবং দ্যুতশালাসমূহে বিচরণ ও শৌগ্ডিকগৃঙে অবস্থিতি করে ॥ ৫৮ ॥ মীনরাশি 
মীনদ্বয়ে সংসক্ত, তীর্থান্ধি ইহার বিচরণস্থান। দেব ও ব্রাক্ণগণের গৃহ প্রভৃতি পুণ্যক্ষেত্র 
সকল ইহার অধিষ্ঠানভূমি ॥ ৫৯ ॥ হে মহামুনে! আপনার নিকট মেষার্দি রাশিগণের লক্ষণ 
সমস্ত কীর্তন করিলাম । এইই প্রীচীন আখ্যান গোপনে রাধিতে হয়। আপনি কাহারও 
নিকট প্রকাশ করিবেন না ॥ ৬০॥ হেদেবর্ধে! জিলো্ন যেরপে বজ্ের ধ্বংস করিয়াছিলেন 
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কথিতং ম্তরর্ষে যথা ত্রিনেত্রঃ প্রমমাথ যজ্ঞম্। পুৃণ্যং পুবাণং পরমং পবিভ্রমাখ্যাতবান্ পাপহরং 
শিবঞ্চ ॥ ৬১॥ 

ইতি শ্রীবামনপুরাণে হরললিতো নাঁম পঞ্চ মোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ | 

বষ্ঠোহধ্যায়ঃ। 
পুব্বস্ত্য উবাচ । বহ্ব্চো! ব্রান্ষণে। বোহসো ধর্খে দিব্যবপুঃ সদ । তন্ত ভাষ্য স্বহিংস] চ 

তল্যায়ন্জনয়ৎ স্থতান্ ॥ ১॥ হরিং, কুষ্ধ। দেবর্ষে নরনারায়ণৌ তথা । যোগাভ্যানরতৌ নিত্যং 
হরিকৃফৌ বনুবতুঃ&২ নরনারায়ণৌ চৈব জগতে! হিতকাম্যয়া। তপ্যেতাঞ্চ তপ: সৌযো 
পুরাণঞ্চষিদত্তমৌ ॥ ৩॥ প্রালেয়াদ্রিং সমাগম; তীর্ধে বদরিকাশ্রমে । গৃণত্বৌ। তৎপূরং ব্রহ্ষন্ 
গঙ্গায় বিপুলে তটে ॥ ৪1 নর়নারায়ণাভ্য।ঞ্চ জগদেতচ্চরাঁচরম্। তাপিতং তপণা৷ ব্রহ্ষন্ সংক্ষোভং 
পরমং বযৌ॥ ৫ & লহ্ষুবন্তপল1 তাভ্যাং কোভণায় শতক্রদ্ুঃ। রমামপ্পরসাং শ্রেষ্ঠাং প্রেবস্ৎ 
সমহাশ্রমম ॥ ৬॥ কনাপশ্চ স্ৃছুঘধর্ষশ্চতাংকুরমহাযুধ:ঃ । সমং সহচরেপৈব বসস্তেনাণু সঙ্গতঃ |৭। 
ততে| মাধবন্দপ্পেণ সা চৈবাপ্ররসান্বরা । বদর্ধাশ্রমমাগম বিচিক্রীড় র্ষথেচ্ছয়া॥ ৮ ॥ ততো 
বসন্তে সংপ্রীপ্তে কিংশুক। ছ্লনপ্রভাঃ। নিষ্পবাঃ স্ততং রেনু; শোভয়স্তো ধরাতলম্॥ ৯॥ 
শিশিরং নাম মাততক্বং বিদাধ্য নখরৈরিৰ | ব্সন্তঃ কেসরী প্রাপ্তঃ পলাশকুস্থমৈমু নে ॥ ১০ ॥ ময় 
ভূ্ারৈশ্চ করী নির্জিতঃ শ্বেন তেজসা। তমেবমহুদলোধৈর্বাসন্তঃ কুন্দকৃড মলৈঃ ॥ ১১॥ বনানি 

আলনার নিকট তাহ! বলিলাম । এই আখ্যান পবম পবিত্র ও অতিমাজ প্রাচীন । ইহা! ঘেকপ 
পুখ্য ও শিবন্বরূপ, মেইবপ পাপ হরণ কবিযা থাকে | আমি কীর্তন কবিলাম ॥ ৬১ ॥ 

ইতি জ্ীবামনপুবাণে হবললিত ন'ম পঞ্চম অধ্যায় | ৫ ॥ 

যিনি বহ্বূচ ব্রাহ্মণ, সেই দিব্যদেহ ধন্ম স্বকীয় ভার্ধ্য। অংহিসার গর্ভে পুত্র সকল সমুৎ্পাদন 
করেন ॥১॥ দেবর্ষে! তাহাদের নাম হবি, কৃষ্ণ, নব ও নারাষণ। তন্মধ্যে হরি ও কুষঃ 
উভয়েই লর্বন। যোগচ্ায প্রবৃত্ত হইলেন। পট নব ও নারাঁধণ জগতের হিতকামনাবশংবদ 
হুইযা, তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন। ই্থার। উভযেই পৌম্যূর্ভি এবং উতয়েই প্রারটীন ঞধি- 
সত্তম॥ ২॥৩।॥ তাহার! উভযে হিমালযে গমন ও বদরিকা শ্রমতীর্থে ভাগীরথীব পবিত্র পুলিন 
আশ্রয করিযা, তপশ্চবণপ্রসঙ্গে পরত্রদ্ষেব স্তবগান আরম্ভ করিলেন ॥ ৪॥ ব্রহ্মন্! তাহাদের 
উতয়ের তপন্তাষ এই স্থার্বরজঙ্গমাত্বক সমুদাধ জগৎ সন্ভপ্ত ও সং্্ধ হ্ইয় , উঠিল ৫ 
শতক্রভুও তত্প্রনঙ্গে অতিমাত্র ক্ষোতপরাঁয়ণ হস্্য।, তাহাদের ক্ষোভসম্পাদনকাঁমনায অপ্পর- 
শ্রেনী রম্তারে মেই মহাশ্রমে প্রেরণ করিলেন ॥ ৬। অতিমাত্র ছুর্ঘর্ধ কন্দর্প তীষ্কিরিরূপ মহ। 
আনুধ সহায ও সহচব বসম্তের সহিত সংমিলিত হইযা, আশু সেই রম্ভার সহিত উপস্থিত কার্য 
উারাজা করিল॥ ৭॥ অনভ্ব বসম্ত, কনদর্প ও ব্ডা, ইহারা বদরিকাশ্রমে 'আগমন 

যণৃচ্ছাক্রমে বিবিধ ক্রীড়। কারিতে লাগিল ॥ ৮1 & ঘমযে ইসস্তের সমাগমে পাঁবকপ্রর্টিম 
পরী ধবাতলের শোভা নমৎপাদন ই হইয়া 
উঠিল । ৯1 হে মুনে! বসৃস্তরূপী কেশরণী পলাঁস: শত ৪৮৮15 

স্বকীয় করিধা, তথাষ হইল ॥ ১০। 

টাদি্র খাই বুলস ছু বাং 



৬উ, অধ্যায়ঃ | ] বামনপুরাণম্। হ 

কা্িকারীণাং পুষ্পিতানি বিরেজিরে । যথা নরৈস্ত্রপন্াণি কনকাতরণানি বৈ ॥ ১২৪ তেষামন্গ 
তথ। নীপাঃ কিন্করা ইব রেজিরে। শ্বামিসংলব্ধসংমানা ভৃত্য] রাজস্থৃতা ইব॥ ১৩ রক্তাশোক- 

বঁনা ভাস্তি পুর্গিতাঃ সহলোজ্জলাঃ। ভূত্যা বসস্তনৃপর্তেঃ সংগ্রামান্কৃক্ষতা ইব ॥ ১৪ ॥ ভৃজ- 
বৃন্দ! পিঞজরিতা রাঁজন্ডে গহনে বনে । পুঁলকাভিবৃতা যত সঙ্জানাঃ স্ুহদাগমে ॥ ১৫ ॥ মঞ্জনীতি- 
ধিয়াজন্তে নদীফুলেু বেতসাঁং। বক্ত.কাম। ইবাঙ্গুলয। কোহন্মা$ং সদৃশে। নগঃ ॥ ১৬। রক্তাশোঁক- 
কর! তন্বী দেবর্ষে কিংগুকাংহ্রিকা। নীলাশোককচা শ্বাম! বিকাসিকমলানন] ॥ ১৭ ॥ নীলেনী- 
বরনেত্র! চ ব্রদ্ষন্ বিশ্বফলম্ভনী। প্রোৎফুলতুন্দদশন] মঞ্জরীকরশেভিতা ॥ ১৮ ॥ বন্ধুজীবা* 
ধরা গুভ্রসিম্ক্বারনথাস্কুরা। পুংক্ষোকিলগ্বন। দিব্যা কঞ্কোলবলনা শুভা ॥ ১৯॥ বহিবৃন্দকলাঁপ! 
চ সারসন্বরনূপুরা। প্রাণংশরসন। ্রজ্মন্ মন্তহংপগতিন্তথ! ॥২০॥ পুত্রজীবাং- 
শুকাসজরোমরাজিবিরাজিতা। বসম্তলক্ীঃ সংপ্রাপ্তা তন্মিনি বদরিকাশ্রমে ॥ ২১ 
ততো! নারায়পে। দৃ্। জআশ্রমস্ানবদাতাম্। সমীক্ষ্য নদ. দিশঃ সর্বান্ততোহনক্ষহ- 
পঞ্ছাত | ২২ ॥ 

নারদ উবাচ। কোহসাবনঙে | ত্রহ্ষর্ষে তশ্মিন বদরিকাশ্রমে । যং দদর্শ জগন্নাথো দেবে 

নারার়ণোইব্যয়ঃ ॥ ২৩ ॥ 
পুলন্ত্য উবাচ। কনর্পে! হূর্যতনয়ো ষোহসৌ কামে নিগদ্যতে। স শঙ্করেপ সন্দগ্জোই- 

নঙ্গত্বমুপাগতঃ॥ ২৪ ॥ 

এরা 
শি 

বনপরম্পর। বিকসিত পুষ্পস্তবকে অলঙ্কৃত হইযা, অতিমাত্র শোভ। ধারণ করিল । তচ্গর্শনে 

বোধ হইল, নৃপতিগণের গজাদি বাহন সমস্ত ও আভরণ সমুর্ধায যেন শোভ1 পাইতেছে॥ ১২ ॥ 
তাহাদের পশ্চাতে নীপ সকল, কিংকবের ন্যায, অথ্বব| স্বামী বর্ৃক সন্মানিত ভূৃত্যের ন্যাঞ, 
কিংব। বাজপুত্রেব ন্যাষ, বিরাজ করিতে লাগিল ॥ -৩। রক্তাশোকের বনসমূহও সহ্সী 
কক্মিত ও বিদ্যোতিত হইযা উঠিল। তঙগর্শনে বোধ হইল, বসস্ত রাঙ্জার ভৃত্য সকল যেন 

সংগ্রাম কবিষ।, শোণিতধাবায পরিপ্লুত হইযাছে ॥ ১৪ ॥ ভ্রমরনিকর় পিঞ্জবিত কলেবদ্গে 

গহন বনে পুঁজদসমাগমে পুলকিতদেহ সঙ্জনগণেব ন্যায়, বিবাজমীন হইল ॥ ১৫ ॥ নর্দীপুলিন- 

সমূহ্তে বেতসলতী, সকল মঞ্জরীঞজাল বিস্তাব করিযা শোভমান হষ্টলে, বোধ হইল,দুতাহার! 

ধেন অঙ্গুলি প্রদর্শন সহকারে ইহাই বলিতে উৎ্স্থক হইযাছে, কোন্ বৃক্ষই ধা আমাদের 

লমান ॥ ১৬ ॥ হেদেবর্ষে! এইবপে, রক্তাশৌকবকপ কর, কিংশুককপ পর্দ, নীলাশোকরূপ 

কেশকলাঁপ, বিকদিত কমলরূপ বদন ॥ ১৭1 নীল ইন্দীববপ নেব, বিশ্বফলঞপ স্তন 

প্রোত্ফুল কুন্দবপ দশন, মঞ্জবীকপ কব ॥১৮ বন্ধুর্জীববপ অধব, শুভ্র সিন্দুবাররাণ 

নখাঙ্গুর। পুংঙ্ষোর্কিলৈব স্বরবপ ন্বব, কংকোলকপ বসন ॥১৯॥ মন্তুষবপ ভষগ, 
সাবসের শ্বরর্ধপ নুপুর, প্রাগ্বংশকপ রসনা, মত্তহংসকপ গমন ॥২০£ এই সকলে অগশ্ঠ 
& বদ্ধুজীবরূপ রোমরাজি বিবাজিত বসস্ুলশ্্ী সেই বদয়িকাশ্রমে আবিভূর্ভী হইলেন ॥ ২১ ॥ 
& দমষে নারায়ণ আশ্রমের রমলীধতা দর্শন ও সমুদাষ দিকে দৃষ্টি স্ীরণপর্বষ অনঙ্গকে অৰ- 
লোকন করিলেন 1 ২২ 

নারদ কার্িলেন, অক্ষন্। 'বিনাশীশ্ববপ, দৌধ, জগন্নাথ নারাযণ বাহাফে বারিকা শর 
অবললোকন্ করিলেন, সৈই অমর্জ কে? ॥২৩॥ 

পন্য ঝছিলৈন, কন্পাহ্ধের তনয় ।' উঠাঁকেই কাম বলিয। থাকে । এই কন্দপই শক্করের 
লোচনানলে দ্ধ হইবী, অনন্ত প্রাপ্ত হইয়াছিল 1২৪ । 



২৪ বাধনপুরাণম্। [ ৬, অধ্যায়ঃ। 
নারদ উবাচ । কিমর্থং কামর্দেবোসৌ দেবদেবেন শঙল্তুনা। দগ্ধশ্চ কারণে কশ্মিন্নেতদ্- 

ব্যাখ্যাতূমর্ছসি ॥ ২৫॥ 
পুলস্তা উবাচ। খদা দক্ষস্থৃতা ব্রজ্জন্ সতী যাত| বমক্ষয়ং। বিনান্ত দক্ষবজ্ঞং তং বিচচার 

বরিলোচনঃ ॥ ২৬॥ ততো বৃষধবজং দু কন্দর্পঃ কুন্ছমান্ত্ধঃ | অপত্বীকং তদাস্ত্রেণ উন্মাদেরাভ্য- 
তাড়য়ৎ ॥২৭॥& ততো! ভরঃ শরেণাথ উন্মাদেনাণ্ড তাড়িত; | বিচচার ততোন্মত্তঃ কাননানি 
স্াংদি চ ॥ ২৮। ন্মরন্সতীং মহাদেবস্তথোম্মাদেন তাড়িতঃ। ন শর্ম লেভে দেবর্ষে বাপবিদ্ধ ইব- 
হিপঃ ॥ ২৯ ॥ ততঃ পপাত দেবেশঃ কালিন্দীসরিতং মুনে | নিমগ্নে শঙ্করে চাপে ঘগ্ধাঃ কৃষ্ত্বমা- 
গতাঃ ॥ ৩০ ॥ তদ! প্রভৃতি কালিন্দ্যাভূজাংজননিতঞ্জলং। আন্যন্দৎ পুণ্যতীর্ঘ সা কেখপ।শ 
ইবাবনেঃ ॥ ৩১॥ ততো নদীষু পুণ্যান্ছ সরঃস্থ চ সরিৎস্থ চ। পুলিনেষু চরম্যেযু বাপীষু 
নলিনীযু ভ ॥ ৩২ পর্বতেষু চ রমোধু কাননেষু চসানুযু। বিচরন্ লেচ্ছয়]! নৈব শর্ট লেভে 
বহেশ্বরঃ ॥ ৩৩ ॥ ক্ষণং গায়তি দেবর্ষে ক্ষণং রোদিতি শঙ্করঃ। ক্ষণং ধ্যায়তি ত্বজীং দক্ষকন্াং 

মনোরম!ং ॥ ৩৪ | ধাত্া কণং স্বপিতি চক্ষণং ন্বপ্লায়তে হরঃ। স্বপ্ে তথেদং গদতি দৃষ্ট। দক্ষম্ 
কন্তকাং ॥ ৩৫ ॥ নিম্বৃণে তিষ্ঠ কিং মুড়ে তাজপে ম।মনিন্দিতে। মুগ্ধে ত্বয়! বিরহিতো ছগ্ধোশ্ষি মদ- 
নাগিন! ॥ ৩৬ ॥ সতাং প্রকৃপিত! দেবি মা কোপং কুরু সুন্দরি । পাদ প্রণামানতমভি ভাষিতু- 
মর্থনি ॥ ৩৭ ॥ শ্রয়সে দৃশ্যসে নিত্াং ম্পৃশ্তসে বন্যযসে প্রিয় । আলিঙ্গ্যসে চ সততং কিমর্থং নাভি- 

নারদ কহিলেন, দেবদেব শস্তু কি উদ্দেশে কিকারণে উহাকে দগ্ধ করেন, অনুগ্রহপূর্বক 
কীর্তন করুন ॥২৫ ॥ 

পুলস্ত্য কহিলেন, ত্রন্মন্ ! দক্ষছৃহিতা সতী প্রাণত্যাগ করিলে, মহাদেব দক্ষের যজ্ঞ বিনাশ 
করিয়া, বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ₹৬॥ কুম্থ্মাযুধ কন্দর্প তন্দর্শনে উন্মাদনামক অগ্র'প্রয়োগ 
করিয়া, পড়ীহীন সেই বৃষধ্বজকে অভিহত করিল ॥ ২৭॥ মহাদেব উন্মাদশরের অভিঘাত প্রযুক্ত 
আশু উন্মত্ত হইয়া, কানন ও সরোবর সকলে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৮॥ তরদবস্থায় সেই 
লতীমুগ্তি স্থতিপথে সমুদ্ষিত হওয়াতে, তিনি বাপবিদ্ধ হস্তীর ন্যায়, কোন মতেই শাস্তিলাভে সমর্থ 
হইলেন না ॥২৯॥ মুনে! অনন্তর দেবেশ শঙ্কর কালিন্দীনদীতে পতিত হইলেন । তিনি 
তাহাতে নিমগ্ন হইলে, তাহার জল, কুষ্ণবর্ণ হইয়। উঠিল ॥ ৩০ ॥ নেই অবধি কালিন্দীর সলিল 
ভূঙ্জ ও অঞ্জন সৃশ হইয়াছে ॥ ৩১ ॥ তন্রিবন্ধন, সেই পুণ্যতোয়। আ্রোতম্বতী পৃথিবীর কেশ- 
পাশের-ন্যায় প্রবাহিত হইয়। থাকে ॥ ৩২ ॥ অনস্তর মহেশ্বর পবিত্র নদী সকলে, সরোবর ও 
সরিৎসমূছে, রমণীয় পুলিন ও বাপী সকলে, নলিনী ও পর্বতসমূহে এবং মনোহর কানন ও 
সান সকলে স্বেচ্ছাক্রমে বিচরণ করিতে লাগিলেন । কিন্তু কোন মতেই শাস্তিলাভে সমর্থ 
হইলেন ন। ॥ ৬৩ ॥ হেদেবর্ষে! তিনি তদ্দবস্থায় ক্ষণক গান করেন, ক্ষণক রোদন করেন, 
ক্ষধক সেই মনোহারিণী তন্বঙ্গী দাক্ষায়ণীর ধ্যান করেন ॥ ৩৪ ॥ ধ্যান করিয়া, ক্ষণক্জীল শয়ন 
করেন, ক্ষণকাল বা স্বপ্ন দেখিয়! থাকেন । তৎকালে ন্বপ্াবস্থায় দক্ষতুহছিতারে দর্শন করিয়া, 
বলিয়। থাকেন ॥ ৩৫ ॥ অগ্নি নির্দয়! আমার নিকট অবস্থিতি কর । অয়ি মুড়ে! কিজন্য 
আমায় ত্যাগ করিতেছ? অয়ি অনিন্দিতে | অয় মুগ্ধে। তোমার বিরহে আমি মদনানলে 
দগ্ধ হইয়াছি ॥ ৩৬৪॥ দেবি! তুমি কি সত্যই আমার প্রতি প্রকৃপিতা হইয়াছ ? অয়ি 
সারি! এরপে আর রুষ্ট) হইও না। আমি তোমার চরণে প্রণামাবনত হইতেছি। 
আমারে মন্ত্র কর ॥ ৩৭ ॥ অয়িপ্রিয়ে! আমি সর্বদা তোমায় দেখিতেছি, শুনিতেছি ও স্পর্শ 
করিতেছি এবং সতত তোমার বদন! ও আলিঙজন করিতেছি; তথাপি তুমি কিঞন্য আমায় 
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ভাষসে ॥ ৩৮॥ বিপলপস্তং জনং দৃ1 ক্ুপা কম্য নজায়তে | বিশেষতঃ পতিং বালে নম্থ ত্বমতি- 
নির্ব ণা ॥ ৩৯ ॥ তয়োক্তানি বচাংস্যেবং পুর্বং মম কৃশোদরি । ত্বয়া বিন! ন জীবেয়ং তদসতাং স্বয়! 
কৃতম্ ॥ ৪* ॥ এহ্হি কাঁমসন্তপ্তং পরিজ স্থুলোচনে । নান্থ! নগ্ততে তাপঃ সত্যেনাপি শপে 
প্রিয়ে ॥.৪১ ॥ ইথং বিলগ্য স্বপ্নান্তে প্রতিবুদ্ধস্ত তৎক্ষণাৎ । উৎকৃজতি তথারণো মুক্তক্ঠং পুনঃ- 
পুনঃ ॥ ৪২ ॥ তং কৃজমানং বিলপস্তমারাৎ সমীক্ষ্য কামে! বৃষকেতনং ছি। বিব্যাধ চাপং তরসা 
বিনাম্য অস্তাপনায় স্থশরেণ ভূয়ঃ ॥ ৪৩॥ সম্ভাপনান্ত্রেণ তদ1 সবিদ্ধো। ভূয়ঃ স মন্তপ্ততরে। বভ়্ব । 
সম্তাপয়ংস্চাপি জগৎ সমস্তং ফৃৎ্কত্য ফূত্কুত্য বিবাশতেম্ম ॥ ৪৪ ॥ তং চাপি ভূয়ে৷ মদনে! জঘান 
বিজজ্তণাষ্কেণ ততো বিজুন্তে । - ততো ভূশং কামশবৈবিতুন্গে বিজস্ত্রমাণঃ পরিতো। ভ্রমংস্চ ॥ ৪৫ ॥ 
দদর্শ যক্ষাধিপতেন্তনূজং পাঞ্চালিকং নাম জগৎ্প্রধানম্। ৃষ্ট ভ্রিনেত্রে! ধনদস্য পুরং পার্শ্ব 
সমভ্যেত্য বচে! বভাষে। আ্রাতৃব্য বক্ষ্যামি বচে! যদদ্য তত্বং কুরতামিতবিক্রমোসি ॥ ৪৬ 

পাঞ্চালিক উবাচ । যন্নাথ মাং বক্ষাসি তৎ করিষো স্থছুফরং যদাপি দেবসজ্ঘৈঃ | আজ্ঞাপয়- 
স্বাতুলবীর্য্য শন্ডে! দাসোশ্মি তে ভক্তিযুতস্তথেশ ॥ ৪৭ ॥ 

ঈশ্বর উবাচ । নাশং গতায়াং বরদাশ্থিকায়াং কামাগ্িন। প্রষ্টন্বিগ্রহোস্মি । বিজন্তপোম্ম।- 

দশরৈর্বিভিন্নো ধৃতিং ন বিন্দামি রতিং ন্বথণ্চ ॥৪৮॥ বিজন্তপং পুত্র তখৈব 

অভিভাষণ করিতেছ ন।? ॥৩৮ ॥ বিলপমান ব্যক্তিকে বিলোকন করিয়।-কাহার ন। করুণার 
সঞ্চার হয়? অয়িবালে! বিশেষতঃ, আমি তোমার পতি। অনবরত বিলাপ করিতেছি. 
দেখিয়াও তোমার দয়। হইতেছে ন।। বুঝিলাম, তুমি নিশ্চয়ই অতিমাত্র দরাহীন। ॥ ৩৯ ॥ 
অয়ি কুশোদরি ! তুমি পূর্বে আমারে বলিমাছিলে যে, তোম। ব্যতিরেকে আমি জীবন ধারণ 
করিতে পান্ধি না। এতদিনে সেই কথ। অসত্য করিলে ॥ ৪০ ॥ অগি স্থলোচনে! আইস, 
আইস, আমি কাঁমানলে সন্তপ্ত হইয়াছি, আমারে আলিঙ্গন কর ॥ ৪১॥ এইবপে তিনি বিলাপ 
করিয়া, স্বপ্নশেষে তত্ক্ষণীৎ প্রবুদ্ধ হইয়া, অরণ্য মধ্যে সেইরপে মুক্তকণে বারংবার উচ্চচৈ্বরে 
পরিদেবন করিতে লাগিলেন ॥ ৪২ ॥ কাম দূর হইতে বৃষকেতনকে বিলপমান ও রোদনপরায়ণ 
দর্শন করিয়।, শরাসন সবেগে অবলম্বনপূর্ববক পুনরায় সংতাপননামক মার্গণ দ্বার। আশুবিদ্ধ 
করিল ॥ ৪৩॥ তিনি নস্তাপনসায়কে বিদ্ধ হইয়|, পুনরাখ সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়। উঠিলেন এবং 
সমস্ত সংসার সম্ভাপিত করিয়।, বারংবার ফৃকার পরিহার সহকারে উচ্ৈম্বরে বিলাপ করিতে 
লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥ মদন পুনরায় তাহাকে বিজ্ৃস্তণনামক অন্র দ্বার আহত করিলে, দ্ভিনি 
বি্ত্তিত হইয়। উঠিলেন। তৎকালে কামশরে অতিমাত্র বিতুন্ন ও বিজ্ম্তমাণ হইয়া, ইতস্তত; 

ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫॥| তদবস্থায় ষক্ষপতির আম্মজ জগত্প্রধান পাঞ্চালিককে অব- 
লোকন করিলেন । ত্রিলোচন ধনদের পুত্রকে লোচনগোচর করিয়া, তদীয় পার্থে অভ্যাগত 
হইয়া, বলিতে লাগিলেন, অয়ি ভ্রাতৃব্য! তোমান্র বিক্রমের সীম। নাই। অদ্য যাহ। 
বলিতেছি, তাহা তোমায় করিতে হইবে ॥ ৪১ ॥ 

পাঞ্ালিক কহিল, আপনি আমার সকলেন্ন রক্ষাকর্তী। যাহা বলিবেন, দেবগণ 
রুর্ভুক স্মতুকর হইলেও, করিব। হে অভুলবীর্ধ্য শস্তে!! আজ্ঞা করুন, কি করিতে 
হইবে । আমি আপন!র দাস ও সর্বথা আপনার প্রতি ভক্তিমান্ ॥ ৪৭ | 

মহেখবর কহিলেন, সকল লোকের বরদারিনী অস্থিক। বিনষ্ট হওয়াতে, মদীয় দেহ মদনদহনে 
অতিমাত্র দগ্ধ হই! উঠিয়াছে। তাহার উপর কামের বিজ্ম্তণ ও উন্মাদনামক শরে বিদ্ধ হওয়াতে, 
কোন মতেই ধৈর্য ধারণ, মনঃঞ্রীতি অনুভব ও সুখ লাভ করিতে পারিতেছি না॥ ৪৮ 
পুজ্জ! একমাত্র ভূমি ভিন্ন) অন্ত কোন পুরুষই কামের প্রযোজিত বিজুম্তণ, 

৪ 
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ভাপমুম্মাদমুখং মদন প্রণুনং। নান্তঃ পুমান্ ধারিয়িতূং হি শক্তে। মুক্ত। ভবস্তং হি ততঃ 
গ্রতীচ্ছ ॥ ৪৯ ॥ " 

পুলস্ত্য উবাচ। ইত্যেবমুক্তো৷ বৃষভধ্বজেন বক্ষ; শ্ীতীচ্ছন্ সবিজন্তপাদদীন। তোষং জগাঁ- 
মাণ্ড ততঙ্জিশৃলী তুষটভ্তদৈবং বচনং বভা'ষে ॥ ৫০ ॥ 

হয় উবাচ। যস্মাৎ ত্বয় পুত্র নুতুর্ধরাণি বিজ্ম্ুপাদীনি প্রতীচ্ছিতানি। তল্মাদ্বরং ত্বাং 
গতিপূজনায় দাস্যামি লোকদ্য চ দাস্যকারী ॥ ৫১ ॥ যন্ত্াং যদ! পশ্যতি চৈন্রমানে ম্পৃশেন্নরো 
চাঙ্চর্তে চ তক্ত্যা । বৃদ্ধোহথ বালোহথ খুৰাথ যোষিৎ সর্ব তঙ্গোম্মাদধর] ভবস্তি ॥ ৫২॥ গাযস্তি 
বৃত্যস্তি রমস্তি ক্ষ বাদ্যানি যত্তাদপি বাদয়স্তি। তবাগ্রতো হাস্যবচোহভিরক্ত। ভবস্তি তে যোগ- 

যুতাস্ত তে ন্থ্যঃ ॥ ৫৩ ॥ মমৈব নায়া ভবিতালি পূজাঃ পাধ্চালিকেশঃ গ্রথিতঃ পৃথিব্যাম্। মম গ্রসা 
দবাদ্বরদে! নরাপাং ভবিষ্যসে পুজ্যতমোইভিগচ্ছ 1৫8॥ ইত্যোবমুক্তো বিভুন। স ষক্ষে। জগাম দেশান্ 
সহসৈব সর্বান্। কালংজবন্ঠোত্তরতঃ শ্পুণ্যো। দেশো হিমাজ্রেরপি দক্ষিপস্থঃ ॥ ৫৫ ॥ তক্মিন্ 

স্থপুণ্যে বিষয়ে নির্বিষ্ কত্গ্রসাদাদপি পৃজ্যতেইপৌ । তল্রিন্ ্ রয়াতে ভগবাংসক্িনেরে দেবোইপি 
বিদ্ধ্যং গিবিমভাগচ্ছত | ৫৬ ॥ তত্রাপি মদনে গত! দদর্শ বুষকেতনম । দৃষ্। প্রহ্র্ত কামস্ঠ ততঃ 

প্রাছুক্রবে হরঃ ॥ ৫৭॥ ততো দ্বারুবনং ঘোরং মদনাভিন্থতো হরঃ | বিবেশ থযক্কো যত্ত সপত্বী- 
কা ব্যবন্থিতাঃ ॥ ৫৮ তে চাপি খবয়ঃ সর্বে দৃ1 মূর্ধা নতাভবন্। ততন্তান্ প্রাহ ভগবান্ 
ভিক্ষা! মে প্রতিদীয়তাম্॥ ৫৯॥ ততন্ডে ট মৌনিনম্তস্থঃ সর্ব এব মহর্ষয়ঃ | তদাশ্রমাপি পুণর্ানি 

সম্ভাপন ও উন্মাদনামক উগ্র অস্ত্র ধারণ করিতে পমর্থ হয না। অতএব তুমি এ সকল অস্ত্র 
গ্রতিগ্রহ কর 1 ৪৯ ॥ 

পুলস্ত্য কহিলেন, বৃষভধ্বজ এইগ্রকার বলিলে, পঞ্চালিক বিজুন্তপা্দি সমুদয় অন্র তত্ক্ষণী[ৎ 
গুতিগ্রহ করিল। তখন আশুতোষ আশু সন্তোষ প্রাপ্ত হইলেন । জনস্তর তিনি সন্থষ্ঠ হইযা, ভৎ- 
ক্ষণী বক্ষ্যমাণ বাঁক্যে বলিতে লাগিলেন ॥ ৫০॥ বৎস! যেহেতু, তুমি সুদুর্ধর বিজ্স্তণাঁদি অন্ত 
সকল প্রতিগ্রহ করিলে, সেই হেতু, তোমাকে প্রতিপূজনার্থ বব প্রদান করিব । বাহা দ্বারা সকল 
লোক তোমাব দাসত্ব করিবে ॥ ৫১ ॥ চৈত্র মাসে যে সমষে যে বাক্কি ভক্তিসহকার়ে তোমারে 
দর্শন ব।স্পর্শন অথব| অঙ্চন কত্পিবে, বৃদ্ধই হউক, বালকই হউক. যুবাই হউক, আর ভ্ত্রীই বা 
হউক, তাহার। সকলেই ততক্ষণে উন্মাদধর হইবে ॥ ৫২ ॥ এবং যন্ত্র সহ্কাবে তোমার সক্ষুথে 
গান করিবে, নৃত্য কবিবে, আমোদ করিবে ও নানাপ্রকীয় বাদা বাদন করিবে এবং হাশ্য- 
বাক্যে অভিয়ক্ত ও যোগযুক্ত হইবে ॥ ৫৩1 তুমি আমারই নাঁমে পুজিত এবং পাধ্ালিকেশ 
বলিয়া পৃথিবীতে প্রথিত হইবে । জধিক কি, মর্দীয় প্রসাদে তুমি সকলকেই ববদ্দ।ন কবিবে ও 
সকলেরই পৃজ্যাতিপৃজ্য হইবে। এক্ষণে যথেচ্ছ গমন কর ॥ ৫৪ ॥ সেই যক্ষ বিতু মহেশ্বর 

কর্তৃক এইবপ অভিহিত হইয়।, তৎক্ষণাৎ পৃথিবীর সর্বত্র গমন করিল। কালঞ্জরের উত্তরে 
হিমালয়ের দক্ষিণে যে পরম পবিত্র দেশ আছ ॥ ৫৫॥ সেষ্ট নিরতিশয় পুপ্যন্ববপ স্থানে সে 

অধিষ্ঠিত হইল। মহাদেবের প্রসাদে, সঁকুলেই তাহার পুজ। করিতে লাঙ্িল। যক্ষ প্রযাণ 
করিলে, ৬ গবান্ দেব ত্রিলোচনও ছাপ অভ্যাগত হইলেন ॥ ৫৬॥ মদনও তথায় গমন 

করিয়।, ভাহাবে দর্শন করিল। দর্শন করিয়া, হার করিবার জন্ত অভিলাধী হইল। তখন 
মহাদেব তথ। হইতে প্রস্থান করিলেন। ৫৭॥ ম্ূন তাহ অভিসরণ করিল। তদ্দর্শনে 

বৃষকেতন তরস্কর দারুবনে প্রবিষ্ট হইলেন । গ্ববিগণ ন্ব পরীর সহিত তথায অধিষ্টিত আছেন ॥৫৮। 
তাষ্ার। মহাদেবক দর্শন করিয়া, মন্তক দ্বাৰা ততক্ষণী প্রণাম করিলেন ৷ দেবে বুষকেতন 
ভাঠদগকে' ক হি(লন, আমাকে ভিক্ষ প্রদান বর ॥ ৫৯॥ " মহর্বির। সকলেই মৌনী হইয়া 
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পরিচক্রাম নারদ ॥ ৬* ॥ তং প্রবিষ্টং তদ। দু ভার্গবাত্রেয়ঘষিতঃ । . প্রক্ষোভমগমন্ ৮সর্ববা- 
হীনসন্থাঃ সমস্ততঃ ॥ ৬১ তে বরুদ্ধতীমেকামনম্থয়াং চ ভামিনীম্। এতয়ো্ভর্ভপূজান্থৃতচ্তি্তা- 
স্স্িতং মনঃ॥ ৬২ ॥ ততঃ নংক্ষোভিতাঃ সর্ব। যত্রাযাতি মহেশ্বরঃ । তত্র প্রয়াস্তি কামার্ত মদূ- 
বিহ্বলিতেক্জ্রিয়াঃ ॥ ৬৩ ॥  ত্যজ্াশ্রমাণি শুন্তানি স্বানি তা মুনিযোধিতঃ ॥ অনুজগ্মর্ধধা মত্তং 
করিপ্য ইব কুঞ্জরম্ |৬৪ ॥ ততন্বখযয়ে। দৃ্ট1 ভার্গব|ংগিরসে! মুনে। ক্রোধান্থিতাব্রবন্ সর্ব 
লিঙ্গমাপততা তুবি ॥ ৬৫1 ততঃ ,পপাত দেবন্য লিঙ্গং পৃথীং বিদারয়ৎ । অন্তপ্ধানং জগামাথ 
ত্রিশূলী নীললোচিতঃ ॥ ৬৬ ॥ তত্স্তৎ পতিতং লিঙ্গং বিভেদ্য বস্থধাতলম্। রসাতলং বিবেশাখ 
এঙ্ধাণ্ডে চোষ্ধতোভিনৎ্চ॥ ৬৭ ॥ ততশ্চাল পৃথিবী গিরয়ঃ পরিতে। নগাঃ। পাতালভুবনাঃ 
সর্ধে জঙ্গমাজঙগমাশ্রিতাঃ ॥ ৬৮ ॥ সংক্ষ্ধান্ ভূবনান্ দৃষ1 ভূলোকাদীন্ পিতামহঃ। জগাম 
মাধবং দ্রষ্রং ক্ষীরোদং নাম সাগরম্ ॥ ৬৯॥ তত্র দুষ্ট হবধীকেশং প্রণিপত্য চ ভক্তিতঃ। 
উবাচ দেব তুবনাঃ কিমর্থং ক্ষুভিতা বিভে ॥৭০॥ অথোবাচ হরিব্রক্ষন্ শার্কো। লিঙ্গে। মহর্বিভিঃ। 
পাতিতন্তশ্ম ভারাত্ী। সঞ্চচাল বন্ন্ধর] ॥ ৭১ । তস্তদদ্ভুততমং শ্রত্ব। দেবঃ পিতামহঃ। তঙ্জ 
গচ্ছাম দেবেশ এবমাহ পুনঃ পুনঃ ॥৭২॥ ততঃ পিতামহে! দেবঃ কেশবশ্চ জগৎ্পতি2। 
আজগাতুস্তযুদেশং যত্র লিঙ্গভ্তবস্য তৎ|৭৩॥ ততোহনস্তং হরিলিলং দৃষ্ট রুহ খগেশ্বরম্। 
সস পপ : _ শস্প্ণ | 7 পপ | আপ 

সী সি পপি সপ স্পা সপ শপ 

বহিলেন। অন্তর মহাদেব পবিত্র আশ্রম সকলে পরিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৬০৪ ভার্গব 

ও আব্রেয়ের যোষিদ্বর্গ তাহাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়।, সকলেই অতিমাত্র ক্ষুন্ধ ও সর্ক্বতো- 
ভাবে ধৈর্যায্যত হইলেন ॥ ৬১॥ তামিনী অকুন্ধতী ও অনস্থয়। এই দুই জনই কেবল প্রকৃতিস্থ 
রহিলেন। ইগ্ঠারা উভয়েই তদগতচিত্তে শ্বন্ব স্বামীর সেব| করিব! থাঁকেন। তত্প্রভাবে তাহা- 
দের মন কিছুতেই বিচলিত হয় না ॥ ৬২॥ সে যাহা হউক, এ সকল রমণী এরূপ ক্ষুন্ধ হইয় 
উঠিলেন, যে, মহাদেব যেখানে গমন করেন, সেইখানেই ক।মার্ হইবা, মদ্বিহ্বলচিত্তে প্রয়াণ 
করিতে লাগিলেন ॥ ৬৩॥ এইব্ূপে ভাহার। আশ্রম ত্যাগ ও শুন্ত করিধা, মত্ত মাতঙ্গের অনু 
গামিনী করিণীযুথের ন্াষ, মহাদেবের অন্থুসবণে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৬৪ ॥ ভার্গব ও আঙ্গিরস 

ধিগণ এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া, ক্রোধাদ্বিত হইয়।, সকলেই বলিতে লাগিলেন, মহা- 
দবের লিঙ্গ ভূমিতে পতিত হউক ॥ ৬৫॥ তথন মহাদেবের লিঙ্গ পতিত হইর।, পৃথিবী বিদা- 
রিত করিল। এ লমযে নীললোহিত ত্রিশূলী অন্তন্িত হইলেন ॥৬৬ ॥অনস্তর সেই লিঙ্গ 

পতিত হইয়।, বন্ুধান্তল বিদ্ীর্ণ করিয। রসাতলে প্রবেশ করিল। তাহাতে ব্রক্গাণ্ড উদ্ধদিকে 
বিদীর্ণ হইয। উঠিল ॥ ৬৭ ॥ সমুপায় পৃথিবী বিচলিত হইল। পর্বত সকল প্রকম্পিত হইতে 
লাগিল। এবং সরি সকল, পাদপসমূহ ও সমুদাষ স্থাবরজঙ্গমান্মক পাতালভুবনও 
তদবস্থা অবস্থিত হইল ॥ ৬৮ পিতামহ ভূর্লোকপ্রমুখ সমুদায় ভুবন সংক্ষুন্ধ লন্দশন করিযা, 

ভগবান্ কেশবের সাক্ষাৎকাঁরবাঁসনাষ ক্ষীরোদনাঁমক সাগর সমাগত হইলেন ৬৯॥। তথাষ 

্ববীকেশকে দর্শন ও ভক্তিভরে প্রণাম করিয়।, বলিতে লাগিলেন .হদ্দেব। হেবিভো! কিজস্ 

সমু্দায ভুবন ক্ষৃভিত হইর উঠিয়াছে || ৭০ || 

হরি কহিলেন; মহর্ষিগর্ণ শম্ভ,হ লিঙ্গ নিপাতিত করিজাছেন। তাহাতেই সমুদ্রা বন্ুধ। 

বিচজিত হইয়| উঠিয়াছে ॥ ৭১ ॥ "পিতামহ এই অদ্ক্ুততম বাাপার শ্রবণগোঁচর করিয়া, বারংবার 

বলিতে লাগিলেন, হে দেবেশ ! আমরা তথাপ্প গমন করিব || ৭২॥॥ অনম্ভর দেব পিভামহ 
ও"জগত্পতি জনার্দন ভয়ে যেখানে শঙ্তুর লিঙ্গ পতিত হইয়াছিল, তথাঁধ সমাগত হই- 
লেন ॥ ৭৩॥। তদনস্তর বিভু কেশব নেই অস্তরহিত লিঙ্গ অবলোকন করিয়া, খগেশখরে অধিরঢ় 
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পাতালং প্রবিবেশাখ বিশ্বয়াস্তরিতো বিভুঃ ॥ ৭৪ ॥ ব্রন্ধ! পন্মবিমানেন উদ্ধমাক্রম্য সর্বতঃ 
নৈবাস্তমলভদ্ত্রক্ষা বিস্মিতং পুনরাগতঃ ॥ ৭৫ ॥ বিষুর্গত্বাথ পাতালান্ সগ্ডলোকপরায়ণঃ 
চক্রপাণির্কিনিক্ক।স্তো লেভেহস্তং ন মহামূনে ॥ ৭৬ & বিষুঃ পিতাম হশ্চোতৌ হরলিঙ্গং সমে ত্য 
কৃতাঞ্জলিপুটো তৃতবা স্তোত্রং দেবে গ্রচক্রভুঃ ॥ ৭৭1 

হরিব্রদ্জাণাবুচতূঃ। নমোত্ তে শৃুলপাণে নমোস্ত বৃষভধবজ | জীমৃতবাহন কবেশর্ব ত্রাস্বক 
শঙ্কর ॥ ৭৮॥ মহেশ্বর মহেশান ন্বর্ণাক্ষ বৃধাকপে। দক্ষষজ্ঞক্ষয়কর কালরূপ নমোস্ততে ॥ ৭৯ ॥ 
ত্বমাদিরস্য জগতত্বং মধ্যং পরমেশ্বর । ভবানস্তশ্চ ভগবান্ সর্ধগন্ং নমোস্বতে ॥ ৮০ ॥ 

পুলন্ত্য উবাচ। এবং সংস্তংয়মানত্ত তন্মিন্ দারুবনে হরঃ। স্বরূপী তাবিদং বককামুওা? 
বদতাং বরঃ ॥ ৮০ | 

হর উবাচ। কিমর্থং দেবতানাথো পরিভূতক্রমন্ত্রিহ। মাং স্তববাতে ভৃণাস্ব স্থং কামতাঁপিত- 

বিগ্রহম্ ॥ ৮২7 
দেবাবুচভুঃ । ভবতঃ পাতিতং লিঙ্গং যদেতভুবি শঙ্কর। এতৎ প্রগৃহাতাং ভূয়ঃ অতো। 

দেব ব্দাবহে ॥ ৮৩॥ 
হর উবাঁচ। যদয্চস্তি ত্রিবশা মমলি ঙং স্থরোত্তমৌ । তদেতৎ প্রতিগৃত্ীয়ং নান্থেতি কথ 

ধন 1৮৪ ততঃ /প্রাবাচ তগবানেবমন্ত্রিতি কেশবঃ। বর্ম! শ্বয়ধ জগ্রাহ লিঙ্গং কনকপিঙ্গলম্ ॥৮৫॥ 
ততশ্চকার তগবাংশ্চাভুর্বপ্যং হরাচ্চনে। শান্্াণি চৈষাং মুখ্যানি নানোক্তবিদ্দিতানি চ ॥ ৮৬ ॥ 

ও বিল্ময়াবি্ হইয়।, পাতালে প্রবেশ করিলেন ॥ ৭৪ তখন ব্রন্ম। পন্মবিমান সহায়ে লমুদায় 
উর্ধদেশ আক্রমণ করিয়।, সেই লিঙ্গের অন্থলাভে অসমর্থ ও তশ্নিবন্ধন বিন্ময়যুক্ত হইয়া, প্রত্যাগত 
কইলেন ॥। ৭৫।| এদিকে বিষুও পাতালে প্রবেশ ও তত্ত্রঠ্য.সপ্ত ভুবন পরি ক্রমণ পূর্র্বক, আস্ত 

ন| পাইয়া, বিনিক্্রান্ত হইলেন ॥ ৭৬ হে মহান্ুনে! বিষ্ড ও পিতামহ উভধে হরলিঙ্গের 
সমীপস্থ হইয়া, কৃত:ঞলিপুটে স্তব করিয়।, বলিতে লাগিলেন || ৭৭।॥ হে শুলপাণে! ০তামারে 

নমস্কার । হে বৃষভধ্বজ ! তোমারে নমস্কার । “হজীনৃঙবাহন! হেসর্ব! হেত্র্যন্ক ! 

তোমারে নমস্কার || ৭৮।| ছেম-হশ্বব। হেমহেশান! হছক্তুবর্ণক্ষ! হে বৃষাঙ্গতপ! “ 

দক্ষষত্তক্ষয়কর |! হেকাঁলরূপ! £তামাধে নমক্ক।র ॥৭৯।| হ পবমেথর! তুমি এই জগ 
তের আদি; এবং তুমিই ইহার অন্ত ও মধা। তুমি ষড়েশ্বর্ষাপূর্ণ ও দর্বগ। তোমারে 
নমঙ্দার 1 ৮০॥। 

পুলন্ত্য কহিলেন, সেই দারুবনে এইবপ সংগ্তুয়মান হইয়।, তগবান্ ভব স্বরূপপরিগ্রহ করিয়া, 
ভীহ্াদিগকে বলিতে লাগিলেন ॥৮১॥ হে দেবগণের নাথদ্বিতয় ! তোমর। কিজন্ত এখানে আসিয়া, 
আমার স্তভব করিতেছ। কামানলে আমার দেহ দহন|ন হইতেছে, এবং তন্নিবন্ধন আমি অতি- 
মাত্র অন্বস্থ ও মর্য্যাদাজ্ঞানশুন্য হইগ়। পড়িয়াছি || ৮২ ॥ 

ব্রক্ম। ও কেশব কহিলেন, হে শঙ্কর! আপনার এইযে লিঙ্গ ভূপতিত হইয়াছে, পুনরায় 

জাপনি ইহ! গ্রহণ করুন। এইজন্যই আপনার ভ্তব করিতেছি ॥ ৮৩।। 
মহাদ্দেব কহিলেন, হে স্থরোত্তমঘুগল ! যদি দেঁবগণ আমার এই লিঙ্গের অর্চন। করেন, 

তাহ। হইলে, আমি ইহ। প্রতিগ্রহ করিতে পারি ? নতুবা, কোনমতেই নহে || ৮৪ 
তখন ভগবান কেশব বলিলেন, আচ্ছ! তাহাই হইবে । অনস্তর ভগবান ব্রক্মা সেই কনকব 

পি্লবর্ণ লিঙ্গ গ্রহণ করিয়া ॥৮৫ ॥ মহাদেবের অর্চ্নার্থ চাতুর্বর্ণ বিধান এবং 
তহ্থুপযোগী মুখ্য শাগ্ত নকলও প্রণয়ন করিলেন । এ 'সকল্প শান্তর বিবিধ উদ্ষিতে 
পরিজ্ঞাত ॥ ৮৬ ॥ 



»$, অধ্যায়ঃ |] বামনপুরাণম্ । ২৯ 

আদ্যং শৈবং পরিখ্যাতমন্তৎ পাশুপতং মুনে। তৃতীয়ং কালদমনং চতুর্থং চ কপালিকম্॥ ৮৭ 
শিব আসীৎ নয়ং শ্িরাশিষন্ত প্রিয়ঃ স্থৃতঃ। তপ্য শিষ্যো বভূবাথ গোপায়ন ইতি আতঃ ॥ ৮৮। 
মহাপাশুপতশ্চাসীস্তরঘাজন্তপোধনঃ | তম্য শিষ্যোভবদ্রাজা খষয়ঃ সোমকেস্বরঃ ॥ ৮৯ 1 

কালাসো! ভগবানাসীদাপন্তংবস্তপোধনঃ। তন্য শিষ্যো বতৃবাথ নার ক্রাথেশ্বরো মুনে ॥ ৯০ ॥ 
মহাত্রতী চ ধনদস্তত্ত শিষ্যস্চ বীর্যবানূ। অর্পোদদর ইতি খ্যাতো জাত্যা শৃত্রো মহাতপাঃ ॥ ৯১ 
এবং স ভগবান্ ত্রঙ্ষা পূজনায় শিবস্য তত ॥ কৃত্ব। তু চাতুরাশ্রম্যং স্বমেব ভুবনং গতঃ ॥ ৯২॥ 
গতে ব্রন্মণি শর্কবোপি উপসংহ্ৃতা তত্তদ1। লিঙ্গং চিত্রবনে স্ষ্পং প্রতিষ্ঠাপ্য চচার হ ॥ ৯৩ 
বিচরস্তং তদা ভূয়ো মহেশং কুল্ুমাধুধঃ। আরা স্থিত্বাগ্ুতো ধন্বী সম্ভাপয়িতুমুদ্যতঃ ॥ ৯৪ ॥ 
ততন্তমগ্রতো! দৃ ক্রোধাখাতদৃশ| হরঃ | ম্মরম।লোকয়ামান শিখাগ্রাচরণাস্তকম্ ॥ ৯৫! 

আলোকিতজ্রিনেত্রেণ মদনে! ছাতিমানপি। প্রাদহাত তদা ব্রন্মন্ পাদাদ্দারাভা কক্ষবৎ ॥ ৯৬॥ 
প্রহামানো চরণৌ৷ দৃষ্টাসৌ কুস্থমায়ুধঃ | উৎসসর্্জ ধন্ুঃশ্রেষ্ঠং তজ্জগামাথ পঞ্চধ। ॥ ৯৭ ॥ 

বদাসীপুষ্টিবন্ধে তক্রত্বপৃষ্ঠং মহাপ্রভম্। স চম্পকতরুর্জাতঃ স্টগদ্ধাঢো। মহাছ্যতিঃ ॥ ৯৮ ॥ 
নাভিস্থানং শুভাকাঁরং যদাসীছজ্মভৃষিতম। তঙ্জাতক্কেসরারণ্যং বকুলং নামতো মুনে ॥ ৯৯ ॥ 

ধা চ কোটী শুভান্তাদীদিন্ত্রনীলবিভূিতা। জাতা সা পাটল! রমা ভূঙ্গরার্জিবিভূষিতা ॥ ১০০ ॥ 
নাহোপরি তথা মুষ্টৌ স্থানং চন্ত্রমনিগ্রতম্ । পঞ্চগুল্াভবজ্জাতী শশাঙ্ককিরণোজ্জবল] ॥ ১০১। 
উর্ধং মুষ্টা। অধঃ কোট্যোঃ স্থানং বিজ্রমভূষিতম্ । তক্মাত্বভূণটা মী সঞ্জাতা বিবিধা 

চি 

মূুনে ॥ ১০২॥ পুষ্পোপগানি রম্যাপি ন্দপ্ভীণি চ নারদ | জাতিযুক্তানি দেবেন স্বয়মাচ- 

এ চাতুর্বর্ধ্যের মধ্যে প্রথম শৈব, দ্বিতীয় পাশুপত. তীয কাঁলবদন ও চভূর্থ কপালিক বলিয়। 
বিখ্যাত ॥ ৮৭ ॥ তন্মধ্যে বশিষ্ঠের প্রিয় পুত্র শক্তি মং শৈব এবং তাহার শিষ্য গোপায়ন নামে 
প্রসিদ্ধ ॥ ৮৮ ॥ এইরূপ, তপোধন ভরদ্বাজ মহাপশুপত এবং রাঁজ। সোমকেশ্বর 
ঘাহার শিম্য হইলেন ॥৮৯ ॥ তপোধন গাঁপস্তন্ব কালবদন এবং ক্রাথেশ্বর তাহার 

শিষ্য হইলেন ॥ ৯* ॥ আর, ধনদ কপালিক এবং তাহার শিষা মহ্াবীর্যা মহাতপ। অর্পোদ্দর 

জাতিতে শুদ্ধ ছিলেন।। ৯১ ॥ এইরূপে ভগবান্ ব্রক্দ। মহাদেবের প্জনার্থ চাতুরাশ্রম্য বিধান 
করিয়া, স্বকীয ভূথনে প্রত্যাগত হইলেন || ৯২ || ব্রক্ষ। প্রস্থান করিলে, মহাদেবও নিজ লিঙ্গ 
উপনংহ্গত ও চিত্রবনে সেই ্থক্মীকুতি লিঙ্গ প্রতিষ্ঠাপিত করি , বিচরণ করিতে লাগিলেন || ৯৩ ॥ 

তিনি বিচরণে প্রবৃত্ত হইলে, কুস্্মশর কাম পুণরায় দূরে অবস্থিতি করিয', ধনুদ্রণরণপূর্রক 
স্তাহারে সন্তার্পিত করিতে সমুদ্যত হইল।| ৯৪ মহাদে" তাহারে সম্বুখে ন্দর্শন করিয়া, 
ক্রোধাখাত দৃষ্টি বিসারণপূর্বক তাহার আপাদ মস্তক দেখিতে লাগিলেন ॥ ৯৫॥ ত্রহ্মন্! 

ধর্জটির দৃষ্টিপথে পতিতমাত্র ছ্যুতিমান্ মদন তৎক্ষণাৎ আপাদ হইতে আরম্ভ করিয!, তণের 
ন্যায় একবারেই দগ্ধ হইয। গেল || ৯৬।। হে মুনে! কুস্মাঘুধ স্বীয় চরণদ্ধধ দহামান দর্শন 

করিয়।, ধনুশ্রেষ্ঠ পরিহার করিলে, উহু। পঞ্চধা1 গমন করিল || ৯৭ || উহার মুর্টিবন্ধে যে পরম 
প্রভাবিশিষ্ট রুঝ্মপৃষ্ঠ ছিল, তাহ। স্থগদ্ধিসম্পন্ন পরম ছ্থযতিমাঁন চম্পক বৃক্ষ হইন।| ৯৮।। এইবপ, 
উহার বজ্রতৃষিত সুন্বরাকৃতি নাভিস্থান বকুলবৃক্ষরপে পরিণত হইল || ৯৯ উহার 
ইন্্রনীলবিভূষিত স্থশোভন কটীভাগ তৃক্ষরীজিবিরাজিত পাটল মূর্তি পরিগ্রহ করিল |।১০*।। 
উহার চন্দ্রকান্তমণিসন্নিভ অধোমুষ্টিস্থান শশাঙ্ককিরণের ন্যায় উজ্জ্বল পঞ্চগুল্মজাতীরপে প্রাছ- 
ভূঁতি হইল।। ১০১।। উহার মুষ্টির উর্ধ ও কটির অধস্থ বিদ্রমভূষিত স্থান বিবিধজাতীয় বহুপটা 
মঙ্লীমূর্তি পরিগ্রহ করিল || ১০২ || এবং তদ্ব্যতীত, তাহা হইতে, শ্বয়ং মহাদেব" যাহার বাবহার 



৩২ বামনপুক্সাণম্। [ ৭ম, অধ্যায়ঃ। 

িভতত্তদ্ন| রাজ্যে এছলাদে। নাম দানবঃ ॥২২॥ তন্মিন শাসতি দৈত্যেন্ত্ে দেবক্রাক্ষণপূজকে । 
মথান্ ভূম্যাং নৃপতয়ো যজজ্তে বিধিবতদ] ॥ ২৩॥ ব্রাহ্ষণাশ্চ তপোধর্বং তীর্ঘযা ত্্রাঞ্চ কুর্বতে । 
বৈশ্তাশ্চ পশুবৃতিস্থাঃ শুদ্রাঃ শুজবণে রতাঃ 1 ২৪ ॥ চাতুর্বণ্যং ততন্তস্বাবাশ্রমে ধর্কর্মণি। 
অবর্ভত ততে। দেবা বৃদ্ধ! যুক্তাভবন্মুনে 1২৫॥ ততত্ত চ্যবনো নাম ভার্গবেন্ত্রো মহাতপাঃ | জগাম 
নম্দাং ম্বাতুং তীর্থং ৰৈ নাকুলেশ্বরম্ ॥ ২৬ ॥ তত্র দৃঈ।] মহাদেবং নদীং ম্বাতুমবাতরৎ্। অবতীর্ণং 

গ্রজগ্রাহ নাগঃ কেকরলোছিতঃ ॥ ২৭ ॥ গৃহীতন্তেন নাগেন সম্মার মনসা হরিম। সংস্মতে পুগুরী- 

কাক্ষে নির্বিষোতুন্মহোরগঃ 4২৮৪ নীতত্তেনাতিৰৌদ্রেণ পন্নগেন রসাতলম্। নির্ব্িষশ্চাপি তত্যাজ 

চাবনং ভূজগোত্মঃ ॥৩৯॥ সন্ত্যক্তমাত্রো নাগেন চ্যবনে] ভার্থবোত্তমঃ| চচার নাগকন্তাভিঃ পুজ- 
মানঃ সমস্ততঃ ॥৩০॥ বিচরন্ প্রবিবেশাথ দ্ানবানাং মহৎ পুরম্। সংপুজ্যমানো দৈত্যেন্ত্ৈ; প্রহ্থ।- 
দেথ দদর্শ তম্ড৩১। ভূগপুত্রো মহাতেজাঃ পুজাঞ্চক্রে যথাহতঃ | সংপূর্জিতোপবিষ্টশ্চ পৃষ্ চানাময়ং 

প্রতি ॥ ৩২ ॥ স চোবাচ মহ|তেজা মহাতীর্ঘে মহাফলং। আ্াতুমেবাগতো্ম্যদ দ্রষ্টং বৈ নাকুলে- 

খ্বরং ॥ ৩৩ | নদ্যামেবাবতীর্োস্মি গৃহীতশ্চাহিনা বলাৎ। সমানীতোহল্মি পাতালে দৃষ্টশ্চাত্র ভব।- 

নপি ৪৩৪] এতচ্ছ ত্বাচ বচনং চ্যবনন্য দিগীশ্বরঃ| প্রোবাচ ধন্সংযুক্তং স বাক্যং বাক্াকোবিদঃ ॥৩৫। 

প্রহ্নাদ উবাচ। ভগবন্ 'কানি তীর্থানি পৃথিব্যাং কাশি চাম্বরে। রসাতলে চক্চানি 

স্থ্যরেতদ্বত্তং ত্বমর্ছস ॥ ৩৬ ॥ 

রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন ॥ ২২॥ দৈতাপতি প্রহ্লাদ স্বয়ং দেব ৬ দ্বিজাতিগণের 

পূজায় প্রবৃত্ত হইয়া, রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন । তাহার অধিকারে নৃপতিগণ পুথিবীতে 

যথাবিধি যঙ্জানুষ্ঠান আরম্ভ করিলেন ॥ ২৩॥ ব্রাক্ষণগণ যথোক্ত রাতিঞমে তপগ্ডা, ধর্ম ও 

তীর্ঘযাত্রায় প্রবৃত্ত হইলেনাঁ বৈষ্ঠগণ পশুবৃত্তির অনুসরণ করিল। শুদ্রের। সেবাপরাধণ 
হইল ॥২৪॥ এইব্পে চারি বর্ণই স্ব ন্ব আশ্রমে অবস্থি * করিয়। ধন্মকর্ম্বের অনুষ্ঠানে 
প্রবৃত্ত হইলে, দেবগণও বৃদ্ধিযুক্ত হইয। উঠিলের্ন॥ ২৫ ॥ এঁ সময়ে মহাঁতপ। ভার্গবশ্রেষ্ঠ চ্যবন 
নকুলেশ্বরাধিদবত নম্খ্র্দাতীরে স্নান করিবার জন্য গমন করিলেন ॥ ২৬॥ তথায মহাদ্দেবকে 
দর্শন করিয়।, স্ানার্থ নদীতে অবতীর্ণ হইলেন । অবতরণ করিবামাত্র কেকরলোহিত নাগ 

তাহাকে গ্রহণ করিল। তদবস্থায় তিনি মনে মনে হরির স্মরণ করিবামাত্র এ মহোরগ 

বিষহীন হইল ॥ ২৭।। ২৮॥ তথন সেই ত্তয়ঙ্করপন্লগ তাহাকে রসাতলে লইয়। গেল। অনষ্টর 

সেই বিষহীন ভূজগোত্বম ভার্গবকে পরিত্যাগ করিল । ২৯॥ ভার্গবোত্ম চাবন 

নাগ কর্ক পরিত্যক্তমাত্র তথায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। নাগকন্যার। চতুর্দিক হইতে 

সমাগত হইয়া, তাহার পূজ। করিতে আরম্ভ করিল ॥ ১০ ॥ অনন্থর তিনি বিচরণ করিতে করিতে 

দৈত্যেন্্রগণ কর্তৃক বিশি্ বিধানে পূজ্যমান হইয়।, দানবগণের মহাপুরে প্রবিষ্ট হইলেন । 

প্রত্লাদ তাহারে দর্শন করিয়া ॥৩১ ॥ যথাযোগ্য বিধানে সেই মহাতেজ। ভগুপুত্রের 

পূজাবিধি সম্পাদন করিলেন । অনস্ভর পুজান্তে তিনি ডপবেশন করিলে, তাহারে অনাময় 

জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩২॥ তখন তিনি মহাতীর্ঘের মহাফল কীর্তন করিয়! কহিলেন, আমি 

অন্য নকুলেশ্বর তীর্থে স্নান ও তাহা দর্শন করিবার জন্য আমিয়াছিলাম ॥ ৩৩ ॥ নদীতে 
অবতীর্ণ হইলে, সর্প আমারে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিল। অনন্তর পাতাঁলে তৎ্কর্তক আনীত 

হইলে, তোমারে অবলোকন করিলাম ॥ ৩৪ ॥ 

দ্বিকপতি গ্রহ্নাদ চ্যবনের এই বাক্য কর্ণগোচর কলিয়া, ধর্দসঙ্গত বচনে বলিতে লাগি- 

লেন ॥ ৩৫ ॥ ভগবন্! ধরাতলে, গগনমণ্ডলে ও পাতালেই বা কোন্ কোন্ তীর্থ আছে, অন্থহ 

পুর্বক.কীর্ভন করুন ॥ ৩৬ ॥ 
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চন উবাচ । পৃথিরা!ং টনম্ষিং ভাথমন্ত হ ক চ পুফরম্। চকুতীর্থং মভাবাকে! রসাতলা- 

জিডন্বিছু$ ॥ ৩৭ ॥ 
পুরেড উবা | এর! তত্ত্বে! দৈতার কে মহাষুনে । টনশিসঙ্গস্ককামে/ভৃন্দানবানি- 

দমত্রবীছগ 1 ৩৮ ॥ 
প্রহলাদ উবাচ । উিততিষউপবং গষিষ্যামঃ ম্বাতুং তীর্থং হি নৈমিষং। ্রক্ষামহ পুঙরীযাক্ষং 

পীতবাসসমচাতং ॥ ৩৯ ॥ 
পুলন্ঠা উবাচ । ইত্যুক্তা দানবেন্দ্রেণ সর্ব বৈ দৈতাদানবাঃ । চক্রুকদ্োোগমতুলং নিরধর্গু্চ 

রসাতলাৎ ॥ ৪০ ॥ তে সমভোতা দৈতেয়। দ্ানবশ্চৈ মহাবলাঃ। টনমিসারণান'গমা লানং চন্জ- 
মুগান্িত: | ৪১1 ততো] দি তীশ্বরঃ শ্রীমান্ মাং স চচার হ। চবন্ স্রশ্বতীং পুণ্যাং দদর্শ বিম- 
লোদকাম্॥৪২॥ তঙ্গাদূ রমা শাখং :সালবৃক্ষং শটবশ্চিতম্। দদর্শ বাণ'নপরান্ মুখে লগ্নান্ 

পরম্পরম্ ॥৪০॥ ততন্তা"ডুতাঙ্কারান্ বাণান্রাগ্রোপবীতক্কান্। দৃইি'হনুবম্থ? চক্ষে ক্রোধং 

দৈত্যেশ্বরঃ কিল ॥ ৪৪ 1 সদ্দর্শ ততো! দূরাৎ কৃষ্ণাজিনধরৌ মুন" । সমুন্্রত ্টাভ।রৌ তপন্ঠ|- 
সক্তমানদৌ ॥ ৪৫ ॥ তয়ে শ্চ পার্খযোর্দিব্যে ধন্ুষী লক্ষণান্বতে শাঙ্গম'জগংকৈব অক্ষষেটী 
চ মহহেযুধী ॥ ৪৬ তোৌ দৃটামগত তদ। দাভ্তিকাবি'ত দানবঃ। ততঃ প্রোবাচ বচনং তাবুভৌ 
পুকষোত্তযৌ ॥ ৪৭ ॥ “কিং ভবস্ভাং সমার:ক। দে! ধন্ববনাশনত। ক তপঃ কক জটাভারঃ 

কচেমৌ প্রববাযূধৌ ॥ ৪৮॥ অোবাচ নপ্র নৈতাং ক তেচিস্তা দিতীশব। সাির্ধ্যে সতি যৎ 
কার্ধাং তৎ সম্পদোত তস্য হি ॥ ৪৯ ॥ অধোব'চ দিতীশন্টৌ। ক। শক্তিযু বায়ারিহ । ময়ি তিষ্ঠতি 

চাবন কহিলেন -হ মহাবাহে। | পৃথিবীতে নৈমিষ অন্তবিক্ষে পুক্ষব, এবং বসাতলে চক্র- 
তীর্থ প্রতিঠিত আছে ॥ ৩৭ । 

পুলন্মা কহিলেন হে মহাঁমুনে ' ভার্গবেব এই শাকা শন্ণ কবি দৈতাবাজ প্রহ্লাদ নৈমিষ- 
তীর্থে গমন করিতে উদ্যাত হইখা দৈতাদিগ্কে বলিলেন ॥ ৩৮ | সকলে উধিত হও» নৈমিষ 
তীর্ঘে নান কবিতেগ্ীইণ | তথাষ শীতবসন, অড্রাত পুগুবীককে দর্শন কবিব। ৩৯। 

পুলন্ডা কহিলেন, দানবেন্দ্র এই প্রকাব কহিলে টৈত্যদান৭ সকলেই অতুল উদ্দোগে প্রবৃত্ত 
ও বসাতল হইতে 'বিনির্গত হইল ॥ ৪০ ॥ তাহাব। সকলেই মহাল । নৈমিষাবণ্যে আগমন 

কবিষ হর্ষভবে শান কবিল ॥ 3১. অনস্তব দ্িগীশ্বব শ্রীমান প্রহ্লাদ মগহাথ প্রবৃত্ত হইফা, 
ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে কবিতে নিম্মলজলশালিনী পবম প্ত্র সবন্দতীবে অবলোকন কবি- 
লেন ॥ ও২॥ শাহাব অদূবে শবপবম্পবাদ পবিবৃত প্রকাণ্ড শাখাবেষ্টিত শালবৃক্ষ দেখিতে 
পাইলেন । পরস্পর[মুখে সংলগ্ন অন্ান্ত বাণ সঝ্লও তাহাব দর্শনপথে পতিত হইল ॥ ৪৩। 
তিনি সেই. অস্তুতারুতি, নাগোপবীতক শব সকল সম্দর্শন কবিযা, অতুল ০ ক্রাধের বশবর্তী 
হইলেন ॥ ৪9॥ অনন্তর তিনি দূব হইতে কৃষ্ণাজিনপবিবীত মুনিদ্ধযকে দর্শন কবিঙ্পেন। তীহা- 
দের 'জটাভার সমুন্নত, মন তপোস্থষ্ঠানে সন্নিহিত ॥ ৪৫ ॥ তাহাদেব পার্খদ্ধষে শার্গ ও আজগব 
নামে স্থুলক্ষণলক্ষিত দিব্য ধনুদ্বয ও অক্ষষ তৃণীরদ্ধিতয সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে । তীহাদ্দিগকে 
তদ্বস্থ দর্শন করিধা, উভযকেই দ্বান্ভিক বলিব প্রহ্বাদেব প্রতীতি জন্মিল। তখন, তিনি 
সেই'পুরুযোতম নব ও নাঁবাষণকে সম্বোধন করিষা বলিতে লাগিলেন |৪৬৪৪৭। তোমর। ফি উভযে 
ধ্ববিনাশন.. দুভানষ্টানে প্রবৃত্ত হইধাছ? কেননা, তপন্তা' কোথাধ, জটাভার কৌধায়? আর 
ঈদুশখুঁসতিত্রেঠ 'আয্ুধদয়ই বা কোথায ?॥ ৪৮ ॥ 

ন্তকহিল্নে*দিতীখ্বর । তোমার চিত্তার বিষষ কি? লামর্থ্য থাকিলে, ধাহী কবা যায, 
তাহাই তাহার সম্পঙ্গ হই] থাকে ॥ 3৯ || 

৫ 
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দৈত্যেক্তে বর্শবসেতু পববর্ততে ॥ ৫৯ ॥ নরন্তং প্রভুচাপ আক উ)1ং শজিরর্দ 2 | ন কষ্চিচ্ছ- 
কুছাজ্জেছুং নপ্নায়ায়ণৌ মৃধি॥ ৫১॥ দৈত্যেশরন্যতঃ ক্ু্ধঃ প্রতিজ্ঞামারুরোহ চ। যথা 
কখঞ্চিজ্জেবগামি নযনারায়পৌ বণে ॥ ৫২ উত্যেবসুজ। বচনং মহায়। দিতীশ্বরঃ স্াপ্য বলং 
বনাস্তে। বিতভা চাপং গুণনাধিক্ষ্য তলধ্ব নং ঘে'রতরঞ্চ ছ'র ॥ ৫৩1 তঠো নরম্থাজগ।ং 
চাপমানম্য ব'ণ ন্ বহন্লিত গ্র'ন্। মুমোচতানপ্রউমৈ: পৃবৎুকৈশ্চিচ্ছেদ নৈতান্তপ নীয়পুটজ্ধঃ 1৫91 
স্ত্রান সমীক্গ্যাথ নরঃ পৃথ২কান্ ইদৈতোশহেণাপ্র ভমেন সংগরে ' ক্দ্ধ: সমানমা মহাধনুত্ততে? 
মুষোচ চান্তান্ বিবিধ'ন পৃ ন্॥ ৫৫1 এঙ্ষং নরো ঘৌ পিতিজেখরশ্চ ব্রীন ধর্্বুনু্চতুরে। 
দতীশঃ | নরস্ভ বাণ।ন্ প্রুমোচ পঞ্চ বড় নৈত্যনাপে নিশিঠান্ পৃরহ্চ ন্॥৫৬॥ ল চণ্ধমূখধো 

দ্বিচতুশ্চ দৈতো নরস্ত ষট্ত্রীণি চ ঠ্ভামুগ্যঃ | ষট পপ্ত চাটো নব বট. নরেণ দ্বিসপ্ততিং দৈভ্যপতিঃ 
সসর্্জী ॥ ৫৭ ॥ শংং নরত্ীণি শতানি দৈতাঃ যম ধর্্পুতে। দশ দৈতারাজ:। ততোখপংখোয়- 
তয়ান্ ছি বাণান্ মুযাবতুস্তো স্থভৃশং হি কোপাঁং|*৮1 ততে নরো বাধগটৈরসংখ্যেকবাণ্তরত্ত মি- 
মথে! দিশঃ খং। স চাপি দৈতাপ্রবরঃ পৃষৎকৈ চচ্ছেদ বেগান্তপনীয়পুক্ধৈ ॥ ৫৯॥ তহঃ পতত 

ঝিভিবরৌ। স্থভূশং নবদানহৌ। তদা বরা” এঘৃদ্ষেতাং ঘ্ে'ররূপৈ: পরস্পাম ৬০ ॥ ততস্ত 
ৈত্েটেন বরাধতরপা ণলা চাপে নিষৃক্তত্ত পিতামহান্ং | নরস্ত চাপে পরমায়ুধে পুনমূর্ধোজ্'নারায়ণ- 

মহমুগ্রম্ ॥ ৬১৪ মহেশবরান্ত্রং পু্চবোত্তমেন লমং সমাহৃত্য নিপেনতৃস্তৌ ॥ ৬২৪ ব্রন্ধাপ্তরে তু 
পা এ পপ পপ সত পপ সপ শা পপি শশী 

তখন প্রহলাদ তাহাদের উভষকেই কহিলেন, ধন্মসেতৃপ্রবর্তক দৈতোন্দর আমি বিদামান 

[কিতে, তোমাদের আবার সামর্থ্য কি || ৫০ || 
নর তাহারে প্রত্যুত্তর করিলেন, আমরা উভষেই প্রচণ্ডশ ক্তবিশিষ্ট । কোন বাক্তিই মৃদ্ধে 

আমাদিগকে জয় করিতে সমর্গ নহে ॥ ৫১॥ তখন দৈত্শ্বর জাত্লোব হইয।, প্রতিজ্ঞা 

করিলেন, যে কোনরূপে হউক, নরনারাষণকে যুদ্ধে জয করিব ॥ ৫৯ ॥ এইপ্রকার বচনবিন্তাস 
পুরলঃর মহাত্ব। দিতীশ্বর বনান্তে সৈন্ভ সকলকে ব্যৃহিত, শরাসন বিতত & গুণ জ্ছাবিষ্কঠিত করিয।, 

ঘোরতর তলধ্বনি করিলে ॥ ৫৩ ৮ নর আজঙ্গব ধনু জানমিত কবিযা, ভুরি ভরি সিতাগ্র শর 
মোচন করিতে লাগিলেন । দৈত্যপতি রুক্পপুজ্খ অপ্রতম বাণ সকল প্রযোগ করিয।, তৎসমস্ত 
ছেদন করিলেন ॥ ৫9 ॥ যুদ্ধে অপ্রন্তম দৈত্যপতি শর সকল ছিন্ন করিলে, তাহ। দর্শন করিযা, 
নর ক্রুদ্ধ হইয়।, মহাধন্থ আনমিত করত, অগ্যতর বিবিধ বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫ ॥ 
তিনি একতর শর প্রয়োগ করিলে, প্রহ্নাহ শরদ্ধয় মোচন করেন। এইরূপ তিনি শরত্রয় মোচন 

করিলে, প্রহ্লাদ শরচতুষ্টঘ প্রযোগ করিয়। থাকেন । পুনশ্চ, তিনি পঞ্চ শর প্রক্ষেপ করিলে, 
প্রহ্যাদ স্ুশাণিত ছয় শর নিয়োগ করেন। পুনরায় সেই ধষিশ্রেষ্ঠ নব ছয় শর প্রযোগ করিলে, 

'দৈত্যশেষ্ঠ তাহার উদ্দেশে নয় শর নিক্ষেপ করিয়। থাকেন। নর পুনরশি ষটত্রিংশ শর মোচন 

করিলে, দৈত্যপতি দ্বিসগ্ততি বাণ প্রয়োগ 'করেন ॥৫৬।৫৭॥ এবং নর একশত শর মোচন করিলে, 

দৈতোশ্বর তিনশত ও নর ছয়শত প্রয়োগ করিলে, | দৈত্যপতি দশশত বিসর্জন করেন। অনস্তর 
উভয়ে জতিমাত্র রোষভরে অসংখ্যেররতর শর মোচন করিলেন ॥ ৫৮ ॥ এ সময়ে নর জসংখ্যেয় 

শরজালে ভূমণ্ডল, দিমুগুল ও জাকাশমণ্ডল, [সমুদয় জাচ্ছন্ন করিলে, দৈতাপতি বেগভরে 
ত্বগনীয়পুঙ্ধ শরসমূহ [সন্ধান  করিয়। তৎসমন্ত ছেদন করিয়া, ফেলিলেন। ৫৯॥ তাহার! 
উভয়েই অতিমাত্র বীর্বশালী । উভয়ে ঘোররূপ শর ও উৎকৃষ্ট অন্্প্রয়োগ সহ্কারে পরস্পর 
সুধু করিতে লাগিলেন ॥ ৬* ॥ অনন্তর বরাস্ত্রপাণি দৈত্যপতি শরাসনে ব্রঙ্গীক্র সংযোজিত 
করিলে, নও পয়মাসুধ ধনুতে উগ্র নারায়ণাত্র সন্ধিত করিলেন | ৬১ ॥ সেই পুরুষোত্তসঈ কর্তৃক 
মহেঙ্বরাস প্রযোজিত হইলে, উতয় অন্্ সমাহত হইয়া, বুগপৎ পতিত হইর্ল1 ৬২ আর্পীয 



৮ম, অধ্যায়ঃ । ] বামনগুরাপঙ্ । ৫ 

প্রশমিত প্রহ্ণাদঃ ক্রোধদূন্ছিতিঃ। গদাং প্রগৃহ ত।স। প্রচঙ্কনদ রখোতষাৎ | ৬০॥ গদাপাণিং 

লমার়ান্তং দৈভাং নাবারণন্তদ।। দৃই। তৎপৃষ্ঠহশ্চতক্ষে নয়ং যোদ্ধননাঃ শয়ম্॥ ৬১৪ ততো 
দিীশঃ লগনঃ নমাপ্রবৎ নপাঙ্গবাণং তপনাং নিধানম্। খতং পুরাপর্ধিবুবারবি কথং নারার়ং 
মারদ লোকপালম্ ॥ ৬৫ ॥ 

ইতি শ্রীবামণপুরাণে প্রহল'দদুগ্ধং নান]লঞ্ত খোশ] 1 ৭ 1 

অষমোহধ্যায়ত। 

পুলন্তা উবাচ। শাঙ্গ পাণিনমাধান্তং দ্র্টাথে দানবেশ্বর2।  পরিত্রাম্য গদাং বেগাম্।দ্ধি 
সাধামচাড়ঘহ | ১॥ ভতাডিতনা'ম গনয় ধর্মপুত্রনা নারদ। নেত্রাভ্যামপতদ্ধারি বহ্িবর্ধনিতং 
ভুবি॥ ২॥ মুর্ধি, নারায়ণন্যাপি স। গদ| দানবার্পিতা। জগাম শতধা ব্রদ্মন্ শৈলসঙে যথা- 
শনি ॥ ৩1 ততো নিবৃতা দৈত্যেন্্রঃ সমান্থায় রথং ভ্রুতম্ । আদায় কাম্মকং বীরস্ত পাদ্বাণং 

সমাদদে ॥ও ॥ আ'নম্য চাপং বেগেন গার্ধপত্রান্ শিলীমুখান্। মৃমোচ সাধায় তদ] ক্রোধাস্ধী- 
কৃতমানলঃ॥ «1 তহানাপতত এবাশু বাণাং ্ ্ার্ধনন্লি ভান্ । চি:ক্ছেদ ব'পৈরপরৈমির্বির্িভেদ 

চদ্রানবম্ ॥৬॥ ততো নারাম্বণং দৈতো। দৈতাং নারায়ণঃ শটৈঃ | আবিধোতাখ তদাভোন্তং 

মর্্মভিত্তধজিদইগঃ 1৭1 ততোইখরে সংনপাতো। দেবানামভবনুনে । দিদৃক্ষণাং তদ। 
যুজং লঘুচি₹ং চ ্্ঠ্ চ॥৮॥ ভতঃ স্বুরাণং হুন্দুত্যঃ স্ববাচ্যন্ত মহাপনা?। পুষ্পবর্ধমনৌপম্যং 

সী শর রর. সী সপ সস সপ সী সপ শা ০ টিটি হী রি 

ণার্থ হইলে, প্র্াদ £ক্রাণে নৃক্ছিতি হইন1, গদ। গ্রহণ করির', বেগে রথ হইতে প্রঙ্গলিত 
হইলেন ॥ ৬৩॥ নারায়ণএপ্রহলাদকে গনাহস্তে আগমন করিতে দেখিয়।, রং যোগ্ধ কাম হইয়া, 
নরকে তত্ক্ষণাৎ পশ্চাতে করিলেন ॥ ৬3 ॥ হেনারদ! তখন দেত্যপতি গদাহস্ডে শাঙ্গবাণ- 
পাখি, তপোনিধি, উদ্দারবিক্রম, লোকপতি। ও পুরাণ খষিনামে বিখ্যাত নারায়ণের অন্ভমুখে 
সবেগে সমাগত হইলেন ॥ ৬৫ ॥ 

ইতি ্রীবামনপুরাণে প্রহলাদণুদ্ধ নামক সপ্তম অন্যায় ॥ ৭ | 

দানবেশ্বর শাঙ্গ পাণি নারায়ণকে সগ্গুখে* সমাগত দন করিয়া, লবেখে গদাধূরণনপূর্বর্ক 
তদীয় মন্তকে আঘাত করিশ। হে নারদ! গদ। ছারা তাড়িত হওাতে, তাহার নয়নযুখল 
হইতে অগ্নিবৃষ্টির সদৃশ সলিল নিপতিত হইল ॥১॥ ২॥ ত্রঙ্গন্' শৈলশুঙ্গে অশনি যেমন, 
নারামণের মস্তকে দ্ানবেন্ত্রের গদ। তেমন, অর্পিত মাত্র শতথণ্ডে বিভক্ত হইয়া! গেল ॥ ৩ ॥ 
তদ্দণনে দৈত্যেন্্ নিবৃত্ত ও সত্বরে রথে অধিরূঢ়হুইয়া, কাম্মুকগ্রহণ ও তৃণীর হইতে শর উদ্ধরণ 
করিলেন ॥ ৪ ॥ এবং শরাশন আনমন করির।, বেগাবিকরশপুরঃনর “ক্রাধান্ধীকৃত মানসে 
গার্ধপত্র শর সকল তাহার উদ্দেশে মেচন করিতে লাগিলেন ॥€ ॥ নমারাধণ জাপতনসম- 
য়েই সেই গার্ধপন্র শরসমূহ আশু ছেদন ও অপর বাপসমুহে দৈত্যপতিকে নিভিত্ন করিলেন ॥ ৩ | 
অনস্তর দৈত্য নারায়ণকে ৪ নারায়ণ দৈত্যকে, এইরূপে উভয়ে উভয়কে মর্শবতেদী শরসমূহে 
বন্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৭॥ এঁধময়ে তাহাদের সেই লঘু, চিত্র ও সুঠুভাবাপন্ন যুদ্ধ দর্শন 
করিবার অভিলাষে জঙ্গয়গ্রদেশে ,জমরগণ সমবেত হইলেন ॥ ৮॥ এবং মহাব্বন গুশ্দুভি সকল 
সমাক'রূপে নিনাছিত ঝরিয়!, নারায়ণ ও দৈত্যের উদ্দেশে জনুপম পুষ্পবৃষ্টি মোচন কয্িতে 



ও. বামনপুরাখয্ 1 ৮ম, অধ্যায়ঃ । 

সুযুহুঃ সাধ্যদৈত্যয়ে': ॥৯॥ ততঃ পন্তৎন্থ দৈত্যেবু গগনস্্েতু তাবুভৌ। অধুধ্যেত।* 
মহ্হেসী প্রেক্ষকগ্রীতিবর্ধনং ॥ ১০ ॥ ববন্ধতুন্তদ।কাশস্তাবুভো। শরবৃিভিঃ | দিশশ্চ বিদি- 
শশ্চৈধ চছাদরেতাং শরোৎকরৈঃ ॥ ১১) ততে। নারায়ণণ্চাপং সমাকৃষ্য মহামুনে। বিভেদ 
মার্গপৈত্ভীক্ষে; রন্ধান্্ং সর্বমন্্হ ॥১২॥ তদ। দৈত্যেশ্বরঃ ক্রুদ্ধশ্চাপমানম। বেগবান্॥ 
বিভেদ হয়ে বাহ্বোর্বদনে চ নরোত্তমম্॥ ১৩॥ ততোস্যতো দৈত্যপতেঃ কার্ম,কংমুষ্টিবন্ধনাৎ। 
চিচ্ছেদৈকেন বাণেন চন্দরর্াচারবর্ন। ॥১3 ॥ অপশাত ধন্থশ্ছিনং চাপমানায় চাপরম্। 
অবিজ্ধ্যং লাখবাৎ কৃত্ব। ববর্ধ নিশিতান্ শরন্ ॥ ১৫ ॥| তানপ্যন্যৎ শরান্নাধ্যশ্ছিহ| বাণৈরবাকিরৎ্। 
কাধুকং চক্ষুরপ্রেণ চিচ্ছেদ পুরুযোভমঃ | ১৬॥ ছিন্নং হিন্নং ধহথট্ধতান্তন্তদগ্ৎ 
নমাদদে। সমাদত্ত্তদ] সাধো| মূনে চিচ্ছেদ লাঘবাৎ্॥ ১৭॥ সংচ্ছিন্নেষখ চাঁপেষু জগ্রাহ 
দিডিজেখববঃ | পরঘং দ'কণং দীর্ঘ, সর্ধলে হমবং দৃঢং॥১৮॥ পরিগৃহাথ পবিঘং 
ভ্রামরামাস দানবঃ। ভ্রাম্যম!ণং স চিচ্ছেক্ নারাচেন মহামুনন ॥১৯॥ * ছিন্লে তু পরিধে শ্রীমান 
প্রহলাদে। দানবেশ্বরঃ। মুদগবং ভ্রামা বেগেন প্রচিক্ষেপ নরোন্তমে ॥ ২ ॥ তমাপতস্তং 

বলবান্মার্ঁণৈরশভিনুনে। চিচ্ছেন দণধ| সাধ: ণ ক্ছিত্েন্তশতভ্ব ॥২১॥ মুধগবে 
বিভথে জাতে পাশমাদার বেগবান্। প্রচক্ষেপ নন্গাগ্রা হথ চিচ্ছেদ বর্ধক? ॥ ২২ ॥এপাশে ছিন্নে 

ততো! দৈত্যঃ শক্তমাদায চিক্ষিপ। তাঞ্চ চিচ্ছেন বনব'ন্ কুবতেণ মহাতপ | ২০॥ ছিগ্লো 
শাসক এ পা শী শিপ সপ সপ্ত 

লাগিলেন ॥ ৯॥ অনন্তব দৈতাগণও আকাশ আশ্র। কর্ধিযা এই ব্যাপাব অবলাকন কবিতি 

প্রবৃত হইলে নাবাধণ ও প্রহ্লাদ উভধেই মহাবন্থ এ।বণ কবি*| দশকশণেব প্রীতিবর্ধন পূর্ব 
ফুদ্দ আধস্ত কবিলেন ॥.০ | এব শববৃষ্টি সকাবে আকাশ কঙ্গ এখং দিক ও বিছিকৃসমূহ 

সমাচ্ছন্ন কবিয! ফেলিলেন ॥ ১১ ॥ (হ মহাধুন। এ সময়ে পাবাখণ শবাসন আ|কাণ কবিখ, 

তীক্মার্গণবিসর্জজনপূর্ব্ক প্রহ্নাদেব সমুদ্াম মণ্মগ্রদেশ বিদাবিত কবিলেন ॥ ১২। খন গেই 
দৈত্যপতিও বোষাবিছ হইয। লবেগে শবাসন আনত কবিযা, নবেত্তমেব ন্বদব ব্দন ও দুই বান 
বিদ্ক করিলেন ॥ ১৩ ॥ ন বাণ ব।ণবর্ষণে প্রবৃত্ত দেত্যপতিব কাম্মুকেব মুষ্টিবন্ধ অদ্ধটন্দ্রাক।” 
এক শব দ্াব। ছিন্ন কবিয। দিলেন । ১3 প্রঙ্গাদ তদবস্তথ খগ্র দর্নি কবিষ। ততক্ষণমাত্রে 
অপব শবাসন গ্রহণ গ লঘুৃস্তত। প্রদ*্ন নহকাবে তাহাতে জ্যাযোজনপর্বক নিশিত শবসকপ 
বর্ষণ কবিতে লাগিলেন ॥। .৫। নাবাধণ €নই শব সক্লও ছেদন কব।। অনববত বাণবৃষ্টি 

দ্বারা তাহাবে আচ্ছন্ন ও ক্ষুব প্রপ্রহ্াবপুব*্সব ভীহাঁব .সই কাম্মুকও ছিন্ন কবি | .ফলিলেন ॥১ 
এইরূপে তিনি বাবংবাঁব শবাসন ছেদন কবিলে দৈত্যপতিও পুনঃ পুনঃ জন্য বন্ধু গ্রহণ কবিতে 
লাগিলেন। হেমুনে। প্রহ্লাদ যতবাঁবই ধন্ধু গ্রহণ কবিলেন, নাবাযণ ততবাবই হন্তলাঘব £দর্শন 
পূর্বক তাহ। ছেদন করিষ! ফেলিলেন || ১৭ ॥ এইবপে সনুদাঘ শবালন ছিন্ন হইলে, গিতিজেশ্বব 
সর্বলৌহুময, দীর্ঘ, দারুণ, দৃঢ় পবিঘ গ্রহণ কবিলেন। ১৮।। সেই পবিঘ গ্রহণ কবিষ। ষেমন 
ভ্রমণ করাইতে লাগিলেন, সেই সমধে নারাষণ নারাচ দাব! তাহ। ছেদন করিয। ফেলিলেন |1১৯।। 
হে মহ্াযুনে। পরিঘ ছিন্ন হইলে, দৈতোশ্বব শ্রীমান্ প্রহলাদ্দ বেগভবে মুদ্গব ভ্রামিত কবিষা, 
নারায়ণের উদ্দেশে গ্রযোগ করিলেন॥। ২০।॥ সুনে। মহাবল নাবাষণ সেই জাপতমান 
মুদ্রগব নেত্রগোচর কবিষ।, দশ বাণে দশ খণ্ড করিষ। ফেলিলেন। তখন মুদুগব ছিন্ন হুইযা, 
ধর্াতল জঁশ্রয করিল || ২১ ॥ মুদ্গর ব্যর্থ হইলে, পাশান্ধ গ্রহণ করিযা, নারাষণের উপরি 
প্রস্কেপ ও নেই ধর্ধনন্নন নারায়ণও তাহা তৎক্ষণাৎ ছেদন করিলেন ॥ ২২॥ পাশ ছির 
হইলে, এত্যপতি শক্তি গ্রহণ করিমা, নিক্ষেপ করিলেন 1* মহাবল মহাতপাঃ নারায়ণ ক্ষুরপ্র- 
প্রয়োগে তাহ;ও ছিন্ন করিষা ফেলিলেন.॥ ২৩।। .এ সকল শর ছিন্ন হইলে, ঠৈত্যপতি জঅ্থতর 



৮ম, অধ্যায়ঃ ] বামনপুরাণম্ । ৩৭ 

তেষু শগ্্রেষু দানবোন্তনহ্বনঃ ৷ সমদায় ততো বাঁণৈরবতস্তার নারদ ॥ ২৪ ॥ ততো নারায়ণে! 
দেবে দৈত্যনাথং জগদগুরুঃ। নারাচেনাঁজঘানাথ হ্ায়েহন্থরতাপনঃ ॥ ২৫॥ স'ভি্হৃদয়ো 

ব্রন্মন্ দেবেনাডূতকর্মণা । নিপপাতরথোপস্থে তমপোবাহ সারধিঃ ॥ ২৬ ॥ স সংজ্ঞাত্বচিজেগৈব 

গ্রতিলভ্য দিতীস্বরঃ। ন্দৃঢং চাঁপনাদায় ভূরো যোদ্ধ মুপাগভঃ ॥ ২৭ ॥ তঘাগতং সন্গিকীক্ষ্য এপ্রভ্যু- 
বাচ নরাগ্রন্জঃ। গন্ছ লৈতোন্দ্র ঘোৎ্দ্যাবঃ প্রাতত্বাহিচমাচর | ২৮ ॥ এবমুকে। দিতীশন্ক 
সাধ্যেনাড্ুতকন্্ণা । জগাম নৈমিবারণাং ক্রিয়াং চক্ষে তদাহিকীম্॥ ২৯॥ এবং যুধাতি-দেবে চ 
গ্রহলাদোথান্মরনুনে । রাজ চি্তর়তে যুদ্ধে কখং জেব্যামি দাস্ভিকম্ ॥ ৩০ ॥ এবং নারার়ণে- 
নাসৌ সহাধুধ্যত নাবদ | দিব্যং বর্ষপহ্ত্রন্থ দৈত্ো পেবং ন চাজগৎ ॥ ৩১ ॥ ততো বর্ষলহত্রান্তে 
হ্াজিন্তে পুরুযোত্তমে | পীতবাসসমভ্যেত্য দানবো বাক্যমত্রবীৎ ॥ ৩২ ॥ কিমর্থং দেবদেবেশ 
সাধাং নারার়ণং হরিম। বিজেতুং নাদাশ ক্রে'মি এতম্মে কারণং বদ ॥ ৩৩॥ 

পীতবাসা উবাঁচ। কুর্য়োইসৌ মহাবাহস্বয প্রজ্নাদ ধর্মজঃ। সাধ্যো বিপ্রবন্গে। ধীমান 
মবধে দেবান্থরৈরপি ॥ ৩৪ ॥ 

প্রহনাদ উবাচ। যদ্যসৌ দুর্জয়ে। দেব মযা সাধ্যো। বণাঁজিরে। তৎ কথং বত প্রতিজ্ঞাতং 
তদসত্যং ভবিষাতি ॥ ৩৫॥ হঁনপ্রতিজ্ঞো দেবেশ কথণ জীবেত মাদশঃ | অয়াৎ তবাগ্রতো 
বিষে করিযো কাষশে'ষণম্ ॥ ৩৬ | 

হু স্পা আারারি,-এ স্পেস পি পপ এআ 

মহাধন্ু গ্রহণ কবিধ। শবপবম্পবা প্রথযাগপূর্বক নাবাযণকে আচ্ছন্ন কবিয| তুলিলেন ॥। ৯৪ ॥ 

নাবদদ ৷ তখন জগন্নাথ ভগবান নাবাঁস্ণ নাবাচ নিক্ষেপ কবিষ।'তদীষ হৃদ অত কবিলেন ॥২৫। 
্রহ্ষন্। এইবপে অদ্ভুতকম্ম। নাবাধণ হ্বদ্য বিদাবিত কৰিলে, দৈত্যপতি বথোপস্থে নিপতিত 
হইলেন । তদ্দর্শনে সাঁবধি তাহাবে বণস্থল হইতে অপবাহিত কবিল ॥ ১৬।। অনন্তব দ্রিতিজেশব 

অঠিবকালমধ্যেই স:দ্ঞালাভ কবিধা, স্দুত শবাসন গ্রহণপর্বক পুনবায মুদ্ধার্থ সমাগত 
হইলেন || ১৭ || 

নাবাষণ তাহাবে মুদ্ধার্থ উপাগণতড অবাল কন কবিষ। বলিতে লাগিলেন, দৈতোন্দ্। প্রাতকোল 
উপস্থিত। অতএব গমন কবিয।, আহিক সমাধান কব | -পবে মুদ্ধ কব। হইবে ॥ ৯৮ | বিচিত্র- 
কন্ম। নাবাযণ এইপ্রক'ব বচন প্রষোগ কবিলে, দৈতাপতি নৈমিষাবণো গমন কবিয।, আহিক- 
কুভ্যসংবিধান কবিলেন ॥ ১৯ | ব্রক্গন। নাবাযণ এঁকপে যুদ্ধ করাত ল'গিলে, দৈত্যপতি 
চিন্তাপবাঘণ হইলেন । বাত্র উপস্থিত হইলে তাহাব হজদষে এইৰপ ভাবনার সঞ্ধাব 

হইল, কিবপে দাস্তিককে জধ কবিব ॥ ৩০ ॥ নাবদ | এইবপে নাবাষ্ণের সহিত দিব্যবর্যলহজ 
যুদ্ধ কবিযাও, দৈতাপতি কোনমতেই জধলাভ কবিতে পাবিলেন না । মনন্তব বনসহ শ্রপর্ধ্যৰ- 
সানেও নাবাষণ পবাজিত ন। হওয়াতে, দানববাজ ভগবান বিষ্ণু সমীপস্থ হইয।, কহিতে লাগি- 
লেন ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥ হে দেবদেবেশ। আমি কিকাবণে আজিও নাবাষণকে :জয কবিতে 

পাবিলাম ন! বলিতে আঁজ্ক ঈক॥ ৩৩॥ 
গীতব'স। কহিলেন, প্রজ্লাদ । ধশ্মননান মহাবাছ নাবাধণকে জঘ কব তামার কার্ধ্য 

নহে। দেবাক্ম্রগণও যুদ্ধে সেই শ্রীমান দ্বিজাগ্রগণা নাবাষণকে জয কবিতে সমর্থ নহেন ॥ ৩৪ 

প্রহ্াদ কহিলেন, দেব! যদি বশাঙ্গনে সেই নাবাধণকে জয কব। আামাঁব সাধ্য ন| হয, 
তাহ! হইলে, আমি যে প্রতিজ্ঞ। কবিযাছি, তাহ। কিকপে মিথ্য। হইবে || ৩৫ || £হ দেবেশ। 

প্রতিজ্ঞ! বিফল হইলে, মার্শ ব্যক্তি কিকপে প্রাপধাবণে সমর্থ হইাব | এই কাঁবণে, হে বাটা ! 
আপনার সমক্ষে আমি শকীব শোষণ কবিব || ৩৬ || 



৮ বামনপুগ্ধাপমূ। [ ৮ম, আধ্যায়ঃ। 

পুলস্ক্য উবাচ । ইত্যেবমুক্ত বচনং পেবাগ্রে দানবেশ্বরঃ । শিরঃম্বাতস্কদ। তস্থৌ গৃণ্ন্ 
অব পলতনম্ ॥ ৩৭1 ততে] দৈত্যপতিং বিষুৎং পীতবাসীত্রবীন্ধচঃ। গচ্ছ জেযাসি ভক্ঞা তংন 
হুদ্েস রয় জল ৪ ৩৮। 

গ্রহলাদ্দ উবাচ । অসৌ যদ্যজয়ে!। দেব ভ্রেলোকোদপি স্থব্রত । ন স্থাতুং ত্বখ্প্রসাদেন শকাং 
ক্িদুদ্ত ফোষতঃ ॥ ৩৯ ॥ ময়াজিতং দেবাদব ভ্রেলোক্মপি স্ত্রত। জিতোয়ং স্বৎপ্রসাদেন শক্রঃ 
কিমুত ধর্বজঃ ॥ ৪০ ॥ 

পীত্ভবাল। উবাচ। লোংছং দানবশার্দ ল লোকানামন্থকংপয়] ৷ ধর্ধবপ্রবর্তনার্থার তগশ্চর্যয।ং 
সমান্িভতঃ ৪ 3১। তন্মাদ্যদীচ্ছসি জয়ন্তমারাধয় দানব | তং পরাজেব্যসে ভক্তযা তস্মাক্ষুশ্রাষ 
বর্ম ॥.3২। 

পুলস্ত্য উবাচ। ইত্যুক্তঃ পীতবন্ত্রেণ দানবেক্ত্রো মহাম্নী। অব্রবীদ্বচনং হ্ব্ঃ সমা হয়া- 
হকং মুন্দে ॥ ৪৩। 

গ্রহলাদ উবাচ। দৈত্যাশ্চদানবাশ্চৈব পরিপাল্যান্তয়ান্ধক । ময়োৎন্থ্মিদং বাজাং 
প্রতীচ্ছ তং মহীভুজ ॥ ৪9 ॥ ইত্যেবমুভে। জগ্রাহ রাঁজ্যং হৈরণ্যলোচন:। গ্রহ্লাদোহপি তদ 
গচ্ছন্ পুণ্যং বদরিকাশ্রমম ॥ ৪৫ ॥ দৃষ্ নারায়ণং দেবং নরঞ্চ দিতিজেশ্বরঃ। কৃতাঞ্জলিপুটো। 
ভূত্ব/ ঝবন্দে রণ তযোঃ ॥ ৪৬ ॥ তনুবাঁচ মহাঁতেজা বাকাং নারারণোব্যয়ঃ। কিমর্থং প্রণতো- 

সীহ মামৃজিত্ব। মহান্তর | ৪৭॥ 
গ্রহলাদ উবাচ। কন্তাং জেতুং গুভো শক্তঃ কত্তত্তঃ পুরুষে ।হধিকঃ | ত্বং হি নারায়ণোই” গ£ 

পুলন্ত্য কহিলেন, দৈতাপতি প্রহ্লাদ বিধুঃব সমক্ষে এইপ্রকাব বাকা বিন্যাস কাবিযা, তক্ষ-২ 
শিরন্নানপুর্বক সনাতনব্রক্ষজপসহকারে দণ্ডামান হইলেন |। ৩৭ || তদ্দর্শনে পীতবসন খিষুঃ 
দৈত্যপতিকে কহিলেন, যাঁও. ভক্তি দার! াহাঁবে জয কবিবে যুদ্ধ কবিয। কখন জয কবিতে 
পারিবে না ॥| ৩৮ ॥ 

প্রহলাদ কহিলেন, হে দেব ! 'ত্রভুবনে কেহই যদ্দিও তাহাবে জয কবিতে সমর্থ নহে, তথাপ্রি 
তোমার রোষেব কথ। কি. তোমাব প্রসাদেও ঠুতিনি আমাব সমক্ষে কখনই অবস্থিতি কবিতে 

পারিবেন না || ৩৯।। কেখন, আমি ভবদীয অনুগ্রহে ভ্রিভুবন ও ইন্ত্রকেও জধকবিষাছি। 
অতএব ধর্শনন্দন যতই কেন সামর্থ্য সম্পন্ন হউন ন।, অবশ্থই তাহাকে জয করিব || ৪০ ॥| 

পীতবাস। কহিলেন, হে দানবশার্দূল । তামিই সেই নাবাযণবপে লোক মকলেব প্রতি করুণ।- 

প্রকাঁশপুরঃসব ধর্মেব প্রবর্তনার্থ তপশ্চবণে প্রৃত হইযাছি ॥ ৪১ ॥ অতএব, হেটুদানব । যদি 
জয় প্রার্থনা কর, তাহ। হইলে, তাহার আবাধন। কব । ভক্তি দাবা অবশ্তঠই তাহাবে জয করিতে 

পারিবে । অতএব তাহার শুশ্রধায প্রবৃত্ত হও || ৪২ || 

পুলস্ত্য কহিলেন, মহাত্ব। পীতবাস। এইরূপ কহিলে, দানবেন্দ্র হর্যাবি হইযা, অদ্ধককে 
আহ্বান করিয়া, বঙল্গিলেন ।। ৪৩।। হে অন্ধক। আপনি দৈত্য ও দ্ানবগণের পরিপালন 
করুন। আমি এই রাজ্য উৎসর্গ করিলাম । হে মহীপতে । আপনি ইহা প্রতিগ্রহ করুন || ৪৪ || 
ছ্রিণ্যাক্ষতনয অন্ধক এইপ্রকার অভিহিত হইযা," রাজ্যগ্রহণ করিলে, প্রহ্কাঁদ পরমপবিভ্র 
বঙ্দরিকাশ্রমে গমন || ৪৫ || এবং দেব নারায়ণ ও নব উভযকে অবলোকন করিযা, কৃতাঞ্জলি- 
গুটে উভয়েরই চরণ বন্গন করিলেন || ৪৬ || 

তঙার্শনেচু অবিনাশী মহাত্!।নারাঁষণ তা্ঠারে কহিলেন, হে মহান্থর ! আমাকে জযএন। করিয়া 
কিজন্ত প্রণাম করিতেছ ? || ৪৭ )। 

প্রহ্নাদ্দ কহিলেন, হে প্রভো ! কোন্ ব্যক্তি আপনারে জয় করিতে পারে ? কোন্ ব্যক্তিই 



পম, জ্ধ্যায়ঃ। | বামনপুরাগমূ। ৩৯ 

পীতরাস। জনার্দনঃ ॥ ৪৮ ॥ তং দেবঃ পুণুরীক্াক্ষত্বং বিষূঃঃ শঙ্গচাপঠক্। ত্বমবায়ে। মুহেশানঃ 

শান্বতঃ পুরুযোতমঃ ॥ ৪৯ ॥ ত্বাং যোগিনশ্চিন্য়ন্তি চার্চরস্তি মনীবিণঃ। জপন্থি ্াতকান্ধং 
চ যজন্তি ত্বাং চ. যাক্সিকাঃ ॥ ৫০1 তমুচ্যুতো হষীকেশশ্চ কষপাণির্ধরাধরঃ। মন্থায়ীনে। হয- 
শিরান্তমেব বরকচ্ছপঃ | ৫১ ॥ হিরণ্যাক্ষরিপুঃ শ্রীমান্ ভগবান্ কার্যন্থকরঃ। মৎপিতুর্নাশ- 
মকরোর্ভগবানপি কেসরী ॥ ৫২ ॥ ব্রন্ষ! ভ্রিনেত্রোহ্মররাড়হ তাশঃ প্রেতাধিপো নীরপতিঃ সমীরঃ । 
সূর্ষ্যে মৃগান্কোচলজঙ্গমাদ্যো ভবান্ বিভে| নাথ খগেন্্রকেতো ॥ ৫৩॥ ত্বং পৃথী জোতিরাকাশ- 
জলভৃত্ব] সহত্রশঃ। ত্বগ। ব্যাপ্তং জগৎ সর্বং কম্ব/ং জেষ্যতি মানব ॥ ৫৪ ॥ ভক্তা। যদি হীকেশ 

তোবমেতি অগদগ,রো!। নান্তথা তং গ্রশক্তোপি জেতু সর্বগতোবায়ঃ ॥ ৫৫ ॥ 
ভগবান্ুবাচ। পরিতুষ্টোস্রি তে দৈত্য স্তবেনানেন স্থুব্রত। ভক্তা। ত্বনন্তয়া চাহং তব) 

দৈতা পরাজিতঃ ॥ ৫৬॥ পরাজিতশ্চ পুরুষে! দৈতান্দপগুং প্রধচ্ছতি | দণ্ডার্থং ছে প্রদাক্তামি বরং 

বৃণযমিচ্ছলি ॥ ৫৭ ॥ 
প্রতলাদ উবাচ। নারায়ণ বরং যাচেযত্বং মে দাতুমর্থসি। তন্মে পাপং লঙ্লং যাতু শারীরং 

মানসং তথ। ॥৫৮॥ বাচিকধ্চ জগন্নাথ যন্ত্রণা সহ যুধ্যতঃ। নরেণ যদ্বাপ্যভবদ্বরমেনং প্রযচ্ছ মে 1৫৯॥ 
নারায়ণ উবাচ। এবং ভবতু দৈতোন্দ্র পাপস্তে যাতু সংক্ষয়ং। ছিতয়ং প্রার্থয় বয়ন্তং 

দদামি তৰাসুর ॥ ৩০ ॥ 

টি পিল - সপ স্পেস শশী শে সপসসীপ ০ শপ্প নপক (৩ এ লি ও রন 522 ০০ ২ পাশ প্প্প লাশ শা পাপা পপ পা? 

ব। আপনার অপেক্ষা! উৎ্করষনম্পন্ন ? আপনি অনস্তরূপী নারায়ণ । আপনি পীতবাস। জনার্দন |13৮।। 
আপনি দেব পুগুরীকাক্ষ, আপনি শাঙ্ষচাপধর বিষুজ। আপনি অবিনাশী মহেশ্বর । আপনি 
নিতা বর্তমান পুরুসোভম || ৭৯ || যোগিগণ আপনার ধান করেন; মণীষিগণ আপনার 

আচ্চন। করেন : ্বাহছিকগণ আপনার জপ করেন । এবং যাজ্জিকগণ আপনার যাজন করেন ||৫০।। 
আপনি অচাত, হধীকেশ, ১ক্তপাণিও ধরাধর । আপনি মহামত্গ্য, মহাকচ্ছপ ও হয়শির। || ৫১ ॥। 
আপনি হিরণাক্ষরিপু প্রীমান্ ভগবান্ কার্ধাশকর । আপনি আমার পিতার বিনাশকারী ভগবান্ 
নৃকেশরী || ৫১ || হে বিভে। ! হে নাথ 1 হে খগেন্ত্রকেতো ! আপনি ব্রন্ম। । আপনি মহাকেব : 

আপনি ইন্দ্র ও অগ্রি। আপনি ধম, বরুন ও বাছু। আপনি হ্ুর্যা ও চন্দ্র এবং আপনি স্থাবর 
ও জঙ্গমাদ্য | ৫৩।। আপনি ক্ষিতাপ্তেজোমরুদ্ব্যোম। আপনি সহস্র সহস্র মুত্তিতে আবি- 
ভূতি হইয়।, বিরাজ করিতেছেন। কোন্ বাক্তি আপনারে জয় করিতে পারে? ৫3 || আপনি 
হ্ববীকেশ ও জগদ্গুরু। ভক্তি দ্বার| যদি সন্ধ্ হন, তাহ। হইলেই, আপনারে জয় করিতে 
পারি। অগ্তথ।, আপনারে জয় কর! কোননতেই সাধা নহে । আপনি নর্বগত ও বিনাশ- 
রহিত || ৫৫।। 

তগবান্ কহিলেন, হে স্থব্রত! তোমার এই স্তব দ্বার। আমি পরিভুষ্ট হইয়াছি। হে দৈতা! 
ভুমি এই অনন্য। ভক্তি দ্বার আমারে জয় করিলে |। ৫৬।। পরাজিত হইলে, তাহাকে দণ্ড 
প্রদান করিতে হব । এই কারণে আমি দণ্ডার্থ তোমারে বর প্রদ্দান করিব। যাহ। অভিলাষ, 
প্রার্থন। কর ॥ ৫৭ || 

প্রহ্লাদ কহিলেন, আমি যে বর প্রার্থন। করিতেছি, হে নারায়ণ ! আমাকে তাহ! দ্দিতে 
হইবে । হে জগন্নাথ! আপনার লহিত ও নরের সহিত যুদ্ধ করিযা, আমার যে শারীর, মানস 

বাচিক পাপ সঞ্চিত হইয়াছে, তাহার যেন লয় হয় । আমারে এই বর প্রদ্দান করুন 11৫৮।৫১|। 

নারায়ণ কহিলেন, দৈত্যেন্্র! যাহ প্রীর্থন! করিলে, তাহ! দিদ্ধ হইবে । তোমার পাপের 
ক্ষয় হইবে । হে অন্তর ! অধুন। দ্বিতীয় বর প্রীর্থন। কর। তাহাও তোমারে প্রদান করিব ॥ ৬০ ।। 



৪ বামনপুয়ালম্ [ ৮ম, অধ্যায়ঃ? 
গ্রহলাদ উবা | যাষ জায়েত মেবুদ্ধঃ সালা বিষে? ত্বদাশ্রিত1 ৷ দেবাঞ্চমে চিরতা 

ত্বচ্চিত্ত। পরা ণ। ॥ ৬১ ॥ 
নাক়ায়ণ উবঃ5। এ ং ভাংষ্যতাম্ুর বরমন্তং যামচ্ছাল। তং বৃপাদ মহাবাছো প্রদাস্যাম্য- 

বিচারক্সন্ 1 ৬২॥ 

গুহলাদ উবাচ। পর্বমেব মযা লন্ধং ত্বৎ্প্রপাদাদধোক্ষজ। ত্রৎপাদপঞ্চজাভ্যাং ভি 
স্যাতিরত্ত সা! মম ॥ ৬৩॥ 

নারায়ণ উবাচ। বমন্ত্রপরঞ্চাত্ত নিত্যমেবাক্ষয়োবায়ঃ । অজরশ্চামরশ্চাপি মত্গ্রপাদা - 
স্তিবধ্যসি ॥ ৬৪ ॥ গচ্ছ ত্বং দৈতযশান্দ,ল সমাবাসং ক্রিয়ারতঃ । ন কর্মববন্ধো৷ তবতো মঙ্চি এ সা 
ভবিষ্যতি ॥ ৬৫ ॥ প্রশালয দনুন্ দৈত্যান্ রাজ্যং পালয় শাশ্বতং। শ্বজাতিসদৃশং দৈত্য কুকু ধর্্- 

মন্্ভমম ॥ ৬৬ ॥ 
পুলন্ত্য উবাচ। ইত্যুক্তো লোকনাথেন প্রহ্লাদে। তদবমব্রবীৎ । কথং পাজাং সমাদাসো 

পরিত্যক্তং জগদগ্রে৷ ॥ ৬৭ ॥ তমুবাচ জগৎস্বামী গচ্ছ তং নিজমাশ্রমম্। হিতোপদেষটা 
দৈত্যানাং দানবানাং তথা ভব ॥ ৬৮ ॥ নারাঁধণেনৈবমুক্তঃ ন তদা দৈত্যনায়কঃ। 
বিভুন্তষ্টো জগম (নগরন্রিজম্ ॥ ৬৯ ॥ ঢুঈঃ সভাজিতশ্চাপি দানটকরক্ধকষন চ। নিথজিতশ্চ 
রাজ্যায় ন প্রত্যেচ্ছৎ স নারদ ॥৭০ ॥ রাজাং পরিভাজ্য মহান্তরোন্দ্র হ্যযোজযত সৎ্পধি দান- 
বেশ্্রান্। ধ্ায়ন্ স্মরন কেশবম প্রমেযস্তম্থো তদা যোগবিশুদ্ধদেহঃ ॥৭১॥ এবং পুবান রদ 

শী পপ পপ ০ ্পশী সাপ শা পাস স্পা শিপ স্পা 

প্রহ্লাদ কহিলেন, হে বিষ্চে।। আমার যে যেবুদ্ধিব উদয হইবে, সেই সেই বুদ্ধিই 
যেন তোমার আশ্রিত হয, যেন দেবা্চনে নিরত হয । এবং থেন ত্বচ্চিন্ত। ও ত্বৎ্পবাধণ 
হয় ।। ৬১ ।। 

নারাষণ কহিলেন, স্তর ! তাহাই হইবে। পুরা ইচ্ছান্ুলারে অন্য বব প্রার্থন। কব। 

ভে মহাবাহে।! আমি কোনবপ বিচার ন। করিধাই, তাহ। প্রান কবিব || ৬২ | 

প্রহলাদ কহিলেন, “হ অধোক্ষজ ! আপনাব প্রসাদে আমাব সমুদাষই লব্ধ হইযাছে। 
আপনার পদ্দারবিন্দেব আবাধন। কবিয়াই যেন আমি সর্বদ| প্রতিপন্ন হই || ৬৩ || 

নারায়ণ কহিলেন, আচ্ছ।, তাহাষ্ট হইবে । তদব্যতীত, আবও হইবে । আমার প্রসাদে 
ভূমি নিত্য অক্ষয, অব্যধ, অজব €« অমর হইবে || ৬৪ | অধুন।, হে দৈত্যেশ্বর ! স্বকীঘ নিলযে 

গমন করিয়।, ক্রিযাবত হও । আমাতে চিত্ত অর্পণ করিলে, তোমার কর্মববন্ধসংঘটন হইবে 
না।॥ ৬৫।| অধুনা! এই সকল দৈভোব শাসন কর? শাশ্বত রাজ্য পালন কব $ এবং স্বজাতি- 

সন্নশ অনুত্তম ধর্শের অনুষ্ঠান কব ।, ৬৬। 
পুলস্তয কহিলেন, লোকনাথ নারাযণ এইরূপ কহিলে, প্রহনাদ বলিতে লাগিলেন, হে জগদ- 

গুরে!! আমি রাজ্য তাগ করিয়াছি । কিরূপে তাহ। লষাদান করিব ?11 ৬৭।॥। জগত্স্বামী 
তাষ্ঠারে কহিলেন, তুমি নিজ আশ্রমে গমন ব্বর। এবং দৈত্য ও দানবগণের হিতোপদেষ্ট। 
হও 1 ৬৮ || 

নারায়ণ এইপ্রকার কহিলে, দৈত্যনাযক তাহারে প্রণাম করিযা, তুষ্ট হুইযা, নিজ মগরে 

গমন করিলেন | ৬৯॥ অন্ধক ও দ্রানবগণ তাষ্ারে অবলোকন করি, সভাজনপুরঃসর রাঙ্য- 
গরহণার্থ নিমন্ত্রণ করিল । তিনি তাহাতে পরান্ুখ হইলেন ॥॥ ৭০ | এইরূপে মেই মহান্সুরেজ্জ 
প্লাজ্য পরিত্যাগ করিযা, দানবেন্দ্রদ্দিগকে সৎপথে নিযোজিত এবং নর্বদ্। অপ্রমেযস্বরূপ কেশ- 
বের জ্মরণ ও মননে নিযুক্ত ও ফোগবলে বিশুদ্ধদেহ ,হইয়া, অবস্থিতি করিলেন || ৭১ ॥ নারদ ! 

শপ সপ পপ এজ 



ক্স, অধ্যারঃ। | বামনপুরাণঘূ | ৪১ 
দানধেন্দে'নায়ায়ণেনোত্তমপুরুষেণ। পরাজিতশ্চাপি বিষুচ্য রাজ্যং তত্ব মনে। ধাতরি 
সন্নিবেষ্ত ॥ ৭২ | 

ইতি ভ্রীবামনপুক্বাণে প্রহ্লাদধর প্রদ[নো। নামাইমোহধায়ঃ || ৮ || 

নবমোহধ্যায়ঃ। 

নারদ উবাচ। নেত্রহীনঃ কথং রাজ্য প্রহলাদেনান্ধকে। মুনে। জভিষিক্রে। জানহাপি 
রাজধর্পাং সনাতনম্ ॥ ১ ॥ 

পুলন্ত্য উবাচ। লব্বচক্ষুরসৌ ভুয়ো ভিরশ্যাক্ষে২পে জীবতি | ততোঁহভিবিজে] দৈত্যেন 

প্রহলাদেন নিজে পদে ॥ ২। 

নারদ উবাচি। সচ রাঁজ্োহভিষিক্তস্থ কিমাচবতন্্রত। দেবাদিভি; সহ কথং সমাস্তে 
তঘদাঞগ্ড মে॥৩॥ 

পুলস্ত্য উবাচ। রাজ্যেহভিবিকে। দৈতোন্ত্রো। ঈৈরৈন্যাক্ষত্তদান্বক্ক: । তপসারাধা দেবেশং 
শৃলপাণিং ভ্রিলোচনম্ ॥৪ ॥ অজেক়তমবধাত্বং স্রসিদর্ধিপন্গৈঃ । অদাহ্থাত্বং হুতাশেন 

অক্রেদ্যত্বং জলেন চ॥ ৫ ॥ এবং সবরলব্স্ত দৈত্যো রাজ্যমপালয়ৎ। শুক্রং পুগ্নোহিতং কৃত! 
সমাধা'স্ডে ততোহন্ধকঃ।| ৬॥ ততশ্চক্রে সমুদেষ'গং দেবাঁনামন্ধকোচন্ুরঃ । আক্রম্য বস্ুধাং 

সর্ববান্ মন্থজেন্দ্রান্ পরাজয়ৎ | ৭॥ পরা“জতা মন্থীপালান্ সহায়ার্থং নিযোজায চ। ততস্ব 
মেরুশিখরং জগামাস্ভুতদর্শনম্ ॥৮ ॥ শরে|হপি স্ুবসৈন্গানি সনুদেঘাজ্য মহাগজম.। সমারুহ্া- 
মরাবত্যাং গুপ্তিং কত! পুনর্ধযৌ ॥৯॥  শকুলা'থ তথৈবান্তে লোকপাল! মহৌজসঃ। 

পর্বকালে পুরুযোত্তম নারাধণ দানবরাজ প্রহ্লাদকে এই প্রকারে পরাজিত করিলে, তিনি 
রাজ্যত্যাগনন্বব সকলেব বিধাত। “নই নারাধণেই ন্যস্তচিত্ত হইয| রহ্িলেন || ৭২ || 

ইতি শ্রীবামনপুবাণে প্রহ্ন। ববপ্রদ্দাননামক অষ্টম অধ্যায় 11 ৮ || 

নারদ কহিলেন, প্রহলাদ সণাতন বাজধর্শ সবিশেষ বিদিত ছিলেন। তথাপি কিবপে 
নেত্রহীন অন্ধককে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ১।। 

পুলস্তা কহিলেন, হিরণ্যাক্ষেব জীবিত অবস্থ/য সে চক্ষু লাভ কবিযাছিল। “সইজন্য প্রহ্লাদ 
তাহাকে সকীয পদে অভিষিক্ত করিলেন |।২ || 

শারদ কহিলেন, হে স্ব্রত! অন্ধক বাজপদে অভিষিক্ত হইব", কিরূপ অনুষ্ঠান করিযা- 
ছিল? দেবাদির সহিতষ্ট ব। সে কিবপ বাবহারে প্রবৃত্ত হধ, [আশু আমার নিকট কীর্তন 
করুন| ৩।। 

পুলস্ত্য কহিলেন, দৈতোন্ত্র অন্ধক র|জ্যে অভিষিক্ত হইয।, তপশ্চরণ সহকারে ছেবগণেরও 
ঈশ্বর, শুলপাণখি ক্রিলোচনের আবাধন। করিয়। | ৪ ॥| স্তুর,সিদ্ধ, খষি ও পন্নগগণ কর্তৃক অজে- 
মত্ত ও অবধাত্ব, ছুতাশন কর্তৃক অদাাগ্ত্ব ও সলিল কর্তৃক অক্রেদ্াত্ব।।4। রূপ বর লাভ করত, রাজা- 
পালন এবং শুক্রকে পৌরছিতো নিযোজিত 'কবিষ।, নিশ্চিন্ত হৃদযে বাস করিতে লাগিল ॥॥ ৬॥ 
অনস্তর সে দেবগণের বিরুদ্ধে সমুখিত হুইযা, বস্থুধ। আক্রমণ করিষ।, সমুদ্ায় রাজারে পরাজিত 
করিল ॥ ৭|| রাজাদিগকে পরাজিত ও সঙাযার্থ নিযোজিত করিষ|, বিচিত্রদর্শন মেরুশিখরে 
সমাগত হইল ॥ ৮॥ এদিকে ইন্দ্রও স্থরসৈন্য সকলকে সমুদষোজিত ও এরাবতে আরোহণ ও 
অমরাবতীর গুপ্িবিধান করিয়!, তথায় গমন করিলেন ॥ ৯॥ অন্ান্য মহাতেজন্বী লোকপাল 

১, 



৪8 বানমপুরগমূ। [ঈয, জগ্জ্যায়ঃ। 

আরুছ বাহনং বং ল্বং ম্বাধুধানি মযুূর্বভিঃ ॥১০॥ ছেবলেনাপি চ সমং শক্রেগানু হকপুণ।। 
নির্জগামাতিবেগেন গজবাছিরথাদিভি: ॥ ১১ অগ্রডো দ্বাদশাদিত্যাঃ পৃষ্ঠতশ্চ ত্রিলোচনঃ। 
মধ্যেহক্টৌ বসবে। বিশ্বে সাধ্যাশ্থিদরুতাং গণৈঃ 1. বক্ষবিদ্যাধরদ্যান্চ ছং স্বং বাছুনমাস্থিতা; ॥ ১২॥ 

নায়দ উবাচ। রুদ্রাদীনাং বদশ্গেহ বাহগামি চ নর্ধশঃ: | একৈকন্তাপি ধর্মাজ্য পরং কৌতৃ- 
হলং মম 7১৩ 

পুলস্ত্য উবাচ। শুথুঘ কথয়িস্যামি সর্কেষামপি নারদ । বাহনানি সমাসেন এটৈকস্যান্থ- 
পূর্বশঃ ॥ ১৪ ॥ দনুহস্ততলোত্পন্রং মহাসত্বং মহাগজমূ। শ্বেতবর্ণং মহ্থাবীর্যাং দেবরাজস্য 
বাছনস্ ৪১৭ ॥ কর্জৌজঃসম্ভবং ভীমং কুষ্ণবর্ণং মনোৌজবম্। পৌগু,কং নাম মহিষং ধর্মায়াজসা 
নারদ ॥ ১৬॥ রুদ্রকর্ণমলোন্ত তং শহামং জলধিসংজ্ঞকম্ | শিশুমারং দিথ্যগতিং বাহুনং 

বরুণসব চ ॥ ১৭॥ রৌদ্রং শকটচক্রাক্ষং শৈলাকারং নরোতমম। জস্বিকাপাদলত্ৃং বাহুনং 

ধন্দস্য তু ॥১৮।॥ একাদশানাং কুদ্রাণাং বাহুনানি মহামুদ্ন ॥ ১৯॥ শ্বেতানি (সীরভেনাণি 

$বাধাগ্রজবানি চ॥ ১৯। রথং চন্ত্রমসশ্চার্ধসহত্রং হু:সবাহুনম্ । হয়োসট্ররথবাহাশ্চ 

আদিতা| যুনিসত্বম ॥২* ॥ কৃঞ্জরম্াশ্চ বসবে ঘক্ষাশ্চ নরবাহনাঃ | কিন্নর! ভূগারূঢ়া হয়ারূটো 
তথাশ্বিনৌ ॥ ২১।॥ সারঙ্গাধিষিতা ব্রন্মন্মরুতে! ঘোরদর্শনাঃ । শুকারূঢাশ্চ কবয়ো গন্ধরর্ষাশ্চ 
পদাতিন: ॥'২২॥ আরুহ্য বাহনান্তেবং শ্বানিদ্বা্মরোত্তমাঃ। সঙ্লাহা নির্যযুহ্ব। 
ুদ্ধায় সথমহৌজসঃ ॥ ২৩॥ 

সকল স্ব বাহনে আবোহণ করিয|, আয়ুধগ্রহণপর্পক তাহাব পশ্চাতে বহির্গত হইলেন || ১০ | 
অনস্তর গজ, বাজী ও রথাদি সমেত দেঁবসৈন্য বিচিত্রকম্ম। ইন্দ্রের সমভিবাঙ্হাবে অতীব বেগভরে 
নির্গমন করিল || ১১ | তাহাদের অগ্রে দ্বাদশ আকিতা, পুষ্ঠে ভ্রিলোচন, মধ্যভাগে অইবস্থ, 
বিশ্বদেবগণ, সাধাগণ, অশ্বী ও মরুদ্গণ, যক্ষগণ ও বিদ্যাধরাদি ভঙ্গান্ত অমবগণ, সকলে স্ন্ন 
বাহনে অধিষ্ঠান পূর্বক গঙ্জন করিতে লাগিলেন ॥ ১২॥। 

নারদ কহিলেন, হে ধর্থ্রজ্ঞ ! রুদ্রাদির বাহন - কলেব নবিষ্তার বর্ন ককন। একৈকক্রমে 
শুনিবার জন্য আমার অতিমাত্র কৌতুহল উদ্বুদ্ধ হইযাছে।| ১৩ ॥। 

পুলস্তা কহিলেন, নাবদ ! শ্রবণ কর, আমি সকলেরই একৈক ক্রমে শআানুপূর্বির্বিক বিধানে 
সংক্ষেপে বাহন সমস্ত বর্ণন করিব || ১৭|| “দেবরাজের বাহন মহাগজ এরাবত। এ ধরাবত 

মহ্তাবীর্ধ্য ও মহাসত্বসম্পনন, দন্ুর হস্ততল হইতে সমুত্পন্ন এবং শ্েতবর্ণসম্পন্ন 1, ১৫ || 
ধর্মরাঁজের বাহন পৌও.কনামক মহিষ | এ মহিষ কুদ্রের তেজোংশে সমুভূুত, অতীব ভযঙ্কর, 
মনের ন্যায. বেগবিশি্ঠ এবং কুষঞবর্ণ || ১৬।। বরুণের বাহন দিবাগজি, শ্ামবর্ণ শিশুমার | 
রুদ্রের কর্ণমল হইতে উহ্থার উত্তব হইযাছে। উনার নাম জলপি || ১৭ | ধনদের বাহন অশ্বি- 
কার পাদসমুত্তূত নরোত্তম । উহার আকৃতি শৈলের ন্ায এবং উচ্থার লোচন শকটচক্রের ন্যায। 
উহার প্রুৃতিও অতীব ভয়ঙ্কর ॥ ১৪ মহামুনে ! একাদশ কুদ্রের বাহন সমস্ত স্মুরতির 

₹শে সমুগ্পন্ন বৃষ সকল। ইহার! শ্বেতবর্ণ এবং ভস্কর বেগবিশি্ || ১৯।। চন্দ্রমার রথ 
অর্ধ সহশ্র । উহার বাহন হংস। মুনিলতম ! অশ্ব, উদ্ন, ও রথ সকল আদিত্যগণের বাহন ॥২০॥ 
কন্দুগণের বাহন কুঞার, ষক্ষগণের বাহন নর, কিন্নরগণের বাহন সর্প. এবং অশিনীকৃমারের বাহন 
ভূরঙ্গম ॥ ২১ ॥ ব্রহ্ষন্! মরুদ্গণের বাহুণ সারঙ্গ । কবিগ্গোণের বাহন শুক এবং গন্ধর্ধের। 

ধদাতিক || ২২।। স্ুমহাতেজাঃ অমরশ্রেষ্ঠগণ এইরপে স্ব স্ব বাহনে আরোহণ করিয়া, 
বর্মপরিধানপুর্ধর্ক হর্ধাবিই ছাদয়ে যুদ্ধাথ বহিরগ্গত হইলেন || ২৩ ।। 



*ম, অধ্যায়ঃ। ] বামনগুরণেম্। ৪৩ 

নারদ উবাচ। গদ্তানি স্ুরাদীনাং বাহনানি তর] মুনে । দৈতভ্যানাং বাহনান্তেব যথ!- 
স্ব্ত মর্কুসি ॥ ২৪। 

গুলন্তা উরাচ? শৃণুষ দানবাদীনাং বাঙনানি দ্বিজোততম। ঝণরিষ্যামি তত্বেন যখাবচ্ছেতু- 
মর্ঘস ॥ ২৫ ॥* অন্ধকসা রথে দিবো যুক্তাঃ পরমবাজিভঃ। কুষণবর্ণঃ সহত্রারন্িনগ্বপারি- 
মাপবান্॥ ২৬॥ প্রহলাদস্ায রথে! দিব্যশ্চজজবর্ধৈর্ঘয়োতমৈ:। উহ্চম।নন্তথাষ্টাভিঃ শ্বেতরুক্সমময়ঃ 
শুভঃ ॥২৭॥ বিরোচনস্য চ গন্ত: কুজন্তলা তৃরঙগম: | অজ্তস্য তু রথে! দিব্যে। হয়ৈঃ কাঞ্চন- 
সন্গিভৈত | ২৮ ॥ - শঙ্কুকর্পপ্য তুরগৌ হয়শ্রীবস্য কুঞ্জরঃ। রথে। ময়স্য বিখ্যাতো ছম্তুভেস্চ 
মছোরগঃ ॥ ২৯1 শঙ্বরসা বিমানোভূদর়ঃশঙ্কোম্গাধিপ: | বলিবৃতৌ চ বলিনৌ গদামুসল- 
ধারিপৌ ॥ ৩০ ॥ পরদ্ভ্যাং দৈবতসৈম্তানি অভিদ্রবিভূমু্দাতৌ । ততো! রণোতৃতমুলঃ সঙ্কুলোহতি- 
ভয়ঙ্কর: ॥ ৩১ ॥ রজস! সংবৃত্ে! লোকো পিক্গবর্ণেন নারদ । নাজ্জাসীচ্চ পিত। পুত্রং ন পুত্রঃ 
পিতরং তথা ॥ ৩১॥ ন্বানেবাগে নিজগ্রর্ব্বৈ পরানন্তে চ স্ুত্রত। অভিজ্রতে মহাবেগে 
রখোপরি রথস্তদ! | ৩৩ ॥ গজে' মত্তগজেন্দ্রং চ সাদী সাদিনম্গাৎ্। পদাতিরপি সংক্রদ্ধঃ 
পদ[তিনমথোন্বণম ॥ ৩৪" পরস্পরং চ প্রতাঘ্রন্নন্যে বিজয়কাজি্ষিণ; | ততত্ব সংকুলে তন্মন 
যুদ্ধে দৈবান্থরে মুনে ॥৩৫॥ প্রাবর্তত নদী ঘোর! শময়ন্তী রণে রজ:। অন্যত্েতয়া রথাবর্ত। 
যোধসংঘট্টবাহ্ছিনী ॥ ৩৬ ॥ গজকৃভমহাকৃর্্া শরমী'না হরতায়া!। তীব্রাগ্রপ্রামমকরা মহ্ানিগ্রাত- 
বাহিনী ॥৩৭। অন্ত্রশৈবালসক্কীর্ণ] পতাকাফেনমালিনী। গৃত্বক হ্কমহাহংসা শ্রেনচক্র'হবমগ্ডিতা ॥৩৮। 

নারদ কহিলেন, মুনে ! আপনি স্ুরা্ির বাহন সমস্থ কীর্তন করিলেন । এক্ষণে দৈতা- 
গণের বাহন সকল যথাঁবৎ বর্ণন করুন || ২3 ॥ 

পুলস্তা কহিলেন, চে ধিজোত্তম! দানবাদ্ির বাহন সমস্ত শব" কর। আমি তত্বত, 
যথাবৎ কীর্তন করিব || ১৫ ॥| অ্গকের বগ অলৌকিকন্গবপ ও উৎকৃষ্ট অশ্বগণে পরিচালিত ; 
রুষঃবর্ণ ও স্তর অরসম্পন্ন এবং উহ্থার পরিমাণ ত্রিনন্ব ।! ১৬ || প্রহনাদের দ্লিবা রথ চন্দ্রবর্ণ, অই- 
লংখাক হয়োত্তম কর্তৃক উশ্নমান, শ্বেতবর্ণ, রুক্াময ও পরম সুন্দর || ১৭ || বিরোচনের বাহন 
গজ, কুজভ্তের বাহন অশ্ব, জন্তের বাহন রথ, উহ্বার অশ্ব সকল কনকবর্ণ || ২৮ || শঙ্ককর্ণের 
বাহন ভুরগ, হয়গ্রাবের বাহন মাতঙ্গ, মধের বাহন বিখাত রথ, ছুন্দভির বাহন মহোরগ || ১৯ || 
শন্বরের বাহন বিমান, অধঃশক্কর বাহন ম্বঈগারধিপ এবং মহাবল বলি ও বৃত ইহার। গদদ। ও মুলল- 
ধারী || ৩০ | ইহারা পদরজেই গমন করিরী, দেবসেনার অভিদ্রবে উদ্যত হইল। 

অনন্তর অতীব তয়স্কর, তুমুল ও সংকুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে || ৩১ || পিক্গবর্ণ ধূলিপটলে 
সমুদ্দায় লোক আচ্ছন্ন হইয়। উঠিব। তঙ্প্রভাবে পিতা পুত্রকে ও গুত্রও পিতাকে চিনিতে 
পারিল ন। || ৩২ ॥ হে স্ব্রত ! অন্যান্তেবাও ন্মপক্ষীয়দিগকেই নিহত করিতে লাগিল । অপরেরা 
পরপক্ষীয মকলের প্রাণসংহারে (প্রবৃত্ত হইল । রথোপরি রথ মহাবেগে অভিদ্রত হইতে 
লাগিল ।' ৩৩ ॥ এ সমযে গজ গজেন্দ্রের ও সাদী সাদীর অন্ুগমন করিলে, পণাতিও ক্রৃন্ধ 
হইয়।, রণোত্কট পদা1তিরে আক্রমণ করিল || ৩৪ || এইরূপে কলে পরম্পর ক্গয়াভিলাষফপরবশ 

হইয়া, পরস্পরের প্রতি আঘাত করিতে লাগিল । হে মুনে ! তখন সেই দেবাস্থ্রযুদ্ধ সন্কুল হইয়। 
উঠিলে, ভয়ঙ্কর নদী সেই যুদ্ধক্ষেত্রে ধূলিপটল নিরাকৃত করিয়।, প্রবাহিত হইল। শোণিত 
উহার জল ও রথ সকল উহার আবত্ত, যোধ সকল উহাতে ভাসমান হইল 11৩৫।৩৬।। গজকুস্ত 
উহার মহাকুম্্, শর সকল উহার মৎস্য; উহ! পার হওয়; ছৃঃসাধ্য। তীত্রাগ্র প্রাস উহার মকর 
ও মহাথড়া! উহার গ্রাহরূপে প্রবাহিত হইল ৩৭।| এঁ নদী অন্ত্রূপ শৈবালে সম"চ্ছন্ন, পতাকা" 
রূপ ফেণরাশিতে পরিপূর্ণ, গৃধ ও কংকরূপ মহাহংসে অধ্যুষিত, শ্যেনরূপ চক্রবাকে মগ্ডিত |৩৮।। 



৪৪8 বামনপুরাপ। [ ঈম, অধ্যারঃ। 

বরবায়লকাদনস্ব গোম মুশ্বাপদ।কুলা। পিশাচমুনিসস্কীর্ণ ছুম্তর1! প্রাকৃতৈর্জনৈত ॥ ৩৯ ॥ 

রথগ্লবৈঃ সন্তয়স্তঃ শূরান্তাং গ্রজগাহিরে । আগুল্ফাদবমঙ্জস্তঃ হৃদয়ন্তঃ পরস্পরম্। সমুর্তরত্তো 
ঘেগেন যোধ! জয়ধনেদ্সবঃ ॥ ৪০ ॥ ততগ্ত পৌর ন্ুরদৈত্যসাদনে মহাকবে ভীরুভযঙ্করেহথ । 

রক্ষাংসি বক্ষান্চ' লুসংপ্রতবইাঃ পিশাঁচব্থান্বভিয়েমিরে চ॥ ৪১॥ পিবস্ত্যকৃগ্গ্গাড়তরং ভটানামা- 
লিঙ্গ মাঁংসাঁনি চ ভক্ষয়ন্তি। বসান্িলুপত্ত চ বিস্ফরন্তি গর্জত্যথান্যোন্যমথো বয়াংস ॥ ৪২ ॥ 
মুখস্তি ফেৎকাররবান্ শিবাশ্চ ক্রলাত্তি যোধা ভূবি বেদমার্ডাঃ । শল্পপ্রতগুনি পিথস্তি চান্যে যুদ্ধং 
“টশান্রপ্রীতিমন্থতৃব | ৪৩1 তন্মিন শিবাতে।রতরে প্রবৃতে লরান্তরাণাং ক্ুতয়ন্করে হি। যুদ্ধে 
বে প্রণপণোপবিদ্ধং ঘম্দেতিশান্ত্রজ্ঞগভন্দুর়ে!দয়ম্ ॥83 ॥ ছিরণ্যচক্ষোস্তনয়ে! রণেম্ধকে। রথে 
স্থিতো.বাজিলহুত্রযোজিতে । মত্তেভপৃষ্ঠস্থিতমুগ্রতেজসং সমেয়িবান্ দেবপতিং শতক্রতুম ॥ ৪৫ ॥ 
তমাপতন্থং মহিষাধিকঢ়ং ধমং প্রীতিচ্ছন্ বলবান্দিতীশঃ। প্রহ্নাদনাঁম। তুরগারযুক্তং রথং লমা- 

স্বায় সমুদ্যতাত্্রঃ ॥ ৪৬।। বিরোচনশ্চাপি জলেশ্বরত্তগাৎ জন্তস্তধাগান্ধন্দশ্বলাঢ।ম্। বাুং লম+ 

ভ্যাচ্ছতপঞ্চরোহথ ময়ো হতাশং ঘুষুধে মুনীন্দ্র || ৪৭।। অন্যা হৃযগ্রীবমুখ। মহাবন্। দিতেব্তনূজা 
দগ্ুপুজবাশ্চ। স্ুয়ান্ সুতাশার্কবহ্যরগেশ্বযান্ দ্বন্ধং সমাসাদ্য মহাবলাম্বিতাঃ || ৪৮।। গঞ্জ 

থাল্টোন্তমুপেত্য যুদ্ধে চাপানি কর্ষস্াতিবেগিতাশ্চ ' মুঞ্চস্ত নারাচগণান্ সহুত্রশ আগচ্ছ হে 

তিষ্ঠসি কিন্বিভেষি | ৪৯ | শবৈস্ত তীক্ষৈরভিতীপযস্থো মন্দাক্ষি ীবেশনিভাং বহ্ুন্ীং । প্রাব- 

অপ সপ পপ শসা পাপ সা 

বাষসবপ কাদদ্ধ ও গামানুৰপ শ্বাপদপবম্পবাধ পবিব্যাণ্ত, ৪ পিশাচগণে পরিবেষ্টিত । 

সামান্য লোকে উহ। উত্তরণ কবিতে সমর্থ নে | ৩৯ ॥| শৃব সকল বথবপ ভেলা সুহাষে সম্ভবণ 
ক'রধা, উহ! পার হইতে লাগিল। তাহাপ। আগুল্ফ মগ্র হইষ! গেল । তদবস্থায পবম্পবকে 
নিপাতিত কবিতে লাগিল। ঘোধগণ জযবূপ-ধনসংগ্র্ন বাসনাম সবেগে উহ্যাব সমুস্তরণে 
প্রবৃত্ত হইল || ৪০1 এইবপে ভীকগণেব ভযজনন, স্তরদ্বৈতাবিনাশন, অতীব ভীষণ মহ্হাযুদ্ধ 
প্রবর্তিত হইলে, বাক্ষপগণ ও ষক্ষগণ অতিমাত্র র্বাবিষ্ট এবং পিশাচগণ নিবাতিশষ আমোদবিশিষ 
হইল || 9৪১।1 মাংসাশী বাযসগণ যোধগণেব শোণিত গাঢ়ুতর পান, আলিঙ্গন করিয। মাংস 
ভক্ষণ, বসাবিলুম্পন এবং পবম্পব গর্জন ও বিক্ষুরণ করিতে লাগিল || ৭২।। শিবা সকল 
ফেৎ্কার্শব্ধ বিসর্জন এরং যোধগণ ভপতিত ও বেদনা অতিমাত্র অভিভত হইয। ক্রন্দন আব 
কবিলে, সেই যৃদ্ধভ্ুগি শ্বাশানভুমিব সাদ্রশ্য ধাবণ করিল || ৪৩1॥ শিবাগণেব সান্নিধ্যবশতঃ 

অতিমাত্র ঘোরভাবাপন্ন ও নিবতিশয ভযস্কব সেই দেবান্তরযুদ্দে ছন্দরূপ-শান্ত্রজ্জ বীরগণ পরম্পব 

প্রাণবপ পণ রাখিমা, দ্বন্্যুদ্ধবপ দ্র্যতক্রীভাষ প্রবৃত্ত হইল || ৪৪ || তখন হিরণ্যাক্ষের আন্মজ 
অন্ধক বাজিসহতযৌজিত রথে আবোহণ করিষ।, মন্ত মাতঙ্গের পুষ্ঠাধিবঢ়, তীত্রতেজ। দেবরাজ 

ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য গমন কবিল || ৪৫1| এদিকে ধর্রাজ যম মহিষে আরোহণ 

করিষ| সমাপতিত হইলে, দিতীশ্বর মহাবল প্রহ্লাদ তৃূরগাযুক্ত রথে অধিরূঢ ও সম্যগ্বিধানে 

উদ্যতাষুধ হয়|, তীহারে 'যেদ্ধার্থ প্রতিথ্হ করিলেন ॥ ৪৬ তখন বিরোচন বরুণের, জন্ত 

মহ্বাবল কুবেরের, শতপঞ্চার বাসর, এবং ময অগ্নির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল | 3৭ || হয়গ্রীব- 

প্রমথ অন্তান্ত মহাবল দৈত্য ও দনুপুঙ্গবগণ অনল, সুর্য, অ? বন্থ, ও উরগেশ্বরদিগের সহিত 

বশ্বযুদ্ধ আরম্ভ করিল || ৪৮।| তাঙ্ার। পরস্পর সমুপেত, হইয়।, গর্জন, অতিমাত্র বেগভরে 
শরাসন আকর্ষণ, নারাচ সকল মোচন এবীঁআগমন কর, কিজন্য অবস্থিতি করিতেছ, তোমার 

কি ভয় হইতেছে, এইপ্রকার বচন প্রয়োগ করিতে লাগিল ।| ৪৯ ॥ এবং ন্দুতীক্ষ শরপরম্পরায় 

স্ভাপিত "অমোঘ অন্্রসমূহে অভিতাঁড়িত করিযা, মন্দাকিনীর ন্যায় স্বেগে প্রবহমান ভয়ঙ্কর 



 ১*ম, অধ্যাঃ | | বামনপুরাগম্। ৪৫ 

তয়ন্তে। ভয়দাং নদীধ্ হত্রেরমোধৈরভিত'ড়য্তঃ ॥ ৫* | ন্রৈলোকামাকজ্িভিরএবেগৈহ 

সয়ান্ুরৈর্নারদ সংপ্রবুদ্ধৈঃ। পিশাচয়ক্ষোগণপুষি বর্ধনীমুত্র্ত,ফেচ্ছত্তিঘন্থঙ নদী বতো ॥ ৫১।1 
বাদাস্তি তূর্ধযাণি সুরান্থরাণাং পশ্থাস্তি খন্থা মুনিলিদ্ধলত্বাঃ | নয়স্তি তানপ্লরসে! রণাগ্রাৎ হতা রণে- 
যেইভিমুখাস্ত'শৃরাঃ.)। ৫২ || 

উতি ভ্রীবামনপুরাণে দেবাস্ুরযুন্ধং নাম নবমোহধায়ঃ || ৯। 

দশমোহধ্যায়ঃ | 

পুলন্ত্য উব|চ। তহইঃ প্রবৃত্তে সংগ্রায়ে ভীরুণাং ভয়বর্ধনে। সহন্াক্ষো মহাচাপমাদ।য় 
ব্যস্থজচ্ছরান্ ॥ ১ ॥ অন্ধকে.হপ মহাবেগং ধঙ্রাক্ুষায ভান্বঃম্। পুরন্দাধ চিক্ষেপ শর:ন্ বহিণ- 
বাসসঃ'। ২॥॥ তাবন্যোন্ং ম্তৃতীক্ষা্ৈঃ শট: লন্নতপর্বভিঃ ।- রুক্সপুত্ঘিম হাবেগৈরাজন্ৃতুক- 
তাবপি ॥৩ । তহঃ ক্রুদ্ধ শতমণঃ কুলশক্ত্রামা পাণিনা। চিক্ষেপ ৈভারাজায় তং দদর্শ তথা- 
স্কধকঃ॥ ৪ আজঘান চবাশৌধৈরজ্ত্রেঃ শঙ্ৈঃ সনারক। ত'ন্ ছল্মন:হদ। চক্কে নগানিব 
হত।শনঃ ॥ ৫0 *ভোতিবেগিতং বজ্র দৃষ্ইল বলব্ভান্থরঃ সম প্রভা রথভ্তুক্ঠৌ ভু বাহুসছায়- 
বন্।॥॥ ৬।। রূখং লারথিনা সার্ধং সাশ্বধবজসকুবরম্। ভদ্ম কুত্বাঘ কুলিখমন্ধকং দনুপাষযৌ || ৭ ॥ 

তমাপতন্তং বেগেন নুহ্িণাহতা ভূতলে । পাঙযামান বলবন গঞ্জ ০ তপান্ধ 6২1৮ | তং 
গর্জমানং বীক্ষ্যাথ কদবঃ স.হকৈদ্বটম্। ববর্ধ তান বাবারতুমভাায়ান্তং শতক্রতুম্ 1৯)! 

নদী প্রবর্তিত করিল।| ৫০1। হে নারদ! উগ্রবেগবিশিই স্ুল” ৪ অন্সরগণ ত্রেলোকালাভের 
অঠিলাবে অতিমাত্র উত্মাহিত « উত্তেদিত হইখ।, পিশা০ €« রাক্ষপগণেব পুষ্টিবর্ঘশী শোণিত- 
শ্রোতস্থিনী উত্তরণে উদ্যাত হইলে, তাভাত্র পরমশে।ভা প্রাছুতি হইল ।। ৫১ || এ সময়ে 
তাহাদের বাদিত্র সকল শিনাদিত হইলে, ধুশি ৩ পিসনু পরহচিতে হাহ। দশিতে লাগিলেন । 

সকল শ্র সম্মুখমংগ্রামে নিহত হইল, অগ্রোগণ তাছাদিশকে পরণাগ্র হইতে পদে লইতা 

ঘাইতে লাগিল || ৫২ || 
ইতি শ্রীবামনপুর।ণে দেখাস্রধু্ধনাঁঘক নবম অধ্যাধ 1৯1 

পুলক্ঠা কাঁহলেন, অশন্তর ভীরুগণের ভণবদ্ধন সংগ্র।ম নংপ্রবৃক্ত হইলে, লঙশাক্ষ সুবিশাল 

শরাসন গ্রহণ করিধ।, শরসনূহ সমুত্নঞ্্ূন কন্তে লাগিলেন || তদ্দশনে অন্গক ভয়ঙ্কর 
ধন্থ আকর্ষণ করিয়।, মহ্হাবেগে বহিপত্র বাণ সকল ইন্দ্রের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিল ॥ ২।। তাহার। 
উভয়ে উভয়কেই লন্নতপর্বব, স্তৃতীক্ষাগ্র, খ্বর্ণপুঙ্খমম্পন্ন, নাতিশরবেগবিশি শর সকল ঘার। আঘাত 
করিতে লাগিলেন ।। ৩।। তখন শতত্রতু মংক্ুদ্ধ হইয়। হস্ত ঘার। বজ্র ভ্রামিত কঠ্য়।, তাহার 
প্রতি প্রয়োগ করিলেন। জন্ধক তাহ। অবলোকন করিরা, ॥| 9 ॥॥ ভয়ঙ্কর অপ্র, শপ্র ও শর সকল 
সন্ধানপুর্ববক তাহার উপরি আঘাত করিলে, পাবক যেমন পাদপপরম্পর। পরিদগ্ধ করে, তদ্রপ 

সেই বজ্জ তৎ্নমস্ত ভন্মসাঁ করল || ৫ || বলবদ্বরিষ্ঠ অন্ধক অতিবেগবান্ বজ্ঞাপ্ত বিলোকন 
করিয়॥ রথ হইতে সমাপ্নত হইয়া, পৃথিবীতে বাহুসহায়ে 'রগায়নান হইল ॥৬॥ তখন সেই 
বজ্জ অখ, ধরব, সুর ও 'সারথির "সহিত তদীয় “কথ (ম্মীভূত করিয়া, তাঁহার মমীপে গমন 
করিল ॥ ৭ অদ্ধক 'সবেগে আপতমান বজ্বকে 'মুষ্টিপ্রহারে ভূতলশায়ী করিয়া, গর্জন করিতে, 
লাগিল ॥৮॥ গ্েঁবরাজ তাহাকে গর্জন করিতে দেখিয়া,পে যেমন তীহাকে পথুণদত্ত করিবার 
জন্য অভিমুখীন“হইতে লাগিল,-তৎক্ষণাঁৎধ তাহার উপরি দৃঢ়রূপে সায়ক সকল বর্ষণ করিলেন |৯| 



৪৬ বামনপুরাপম্। | ১*ম, অধ্যাক্সং। 

আজখান তলেনেভং কুষ্তমধ্যে তদ| কয়ুম্। জাননা চ সমাহতা বিষাণং প্রবভঙঞ্জ চ।।১০।। বামন 

মন্য তথা পার্খং সমাহত্যান্ধকন্বরন্। গজেন্্রং পাতয়ামাস প্রহারৈজর্জরীকুতম্।| ১১।। গজে- 
জ্র,ৎ পতমানাচ্চ অব্প্লত্য শঙুক্রতৃঃ। পাশিনা বজমাদার প্রবিবেশামরাবভীম্ | ১২।। পরাঙ - 

মুখে সহত্রাক্ষে তদ্দৈবতবলং মহ । পাতয়ামাস দৈতোন্ত্রঃ পাদনুষ্টিতলাদিভিঃ। ১৩।। ততো 

বৈবহ্গতে। দণ্ডং পরিভ্রামা দ্বিজোত্তয। সমভাধাবৎ্ প্রজ্নাদ?দং হম্কামঃ সুরোতীঘঃ | ১৪ ।। 

তমাপতন্তং বাঁপৌধৈবরধর্ধ বিনজন্ মুহঃ| হিপাকশিপোঃ পূতশ্ছাপমানম্য বেগবান | ১৫1 
তাং বাণবুত্টিমতুলাং দণ্ডেনাহত্য ভাক্করিঃ। শাতঙিত্। প্রচিক্ষেপ দণ্ড, লোকভবযক্করমূ।। ১৬।' 
ল বাসুপথমান্ত'য় খন্মবাজকবে স্থিত: । জজাল কালাগ্রিনিনো সৃত্ধদ্দগ ২ জগজযম্ || ১৭। জাজল্য- 
যানমায়ান্তং দণ্ডং দৃঈ দিতেঃ স্ুত'ঃ। প্রাক্কোণন্তি হতঃ ক্টং প্রজ্লা্দোং যমেন চি || ১৮।। 
তমাক্রন্িতম'কর্ণা ভিরপাক্ষস্থতোন্ধকঃ। প্রোবাচ মা ভৈষ্ট মযিদ্িতে কোষং স্থরাধমঃ | ১৯॥। 

উতোবমুঁক্ত বচন বেগেনাভিপসাব চ। জথ্াহ পাণিন। দণ্ডং সবাহস্তেন নারদ || ২৯1 তমা 

দায় ততো বেগাদভ্রামধামস চান্ধ ঃ। জগজ চ মহান দং যথা প্রাবৃষি তোষদঃ | ১১ ॥। প্রহ্মাদং 

রক্ষিং ৯ দগ্ডান্দৈতোশ-বন [হ। সাধুব'দ* হদ। চকু্ৈতাদানববৃধপ : ১71 ২২ ॥। ভ্রামযস্থং 

মহ'দণ্ডং দৃঈ। ভাগ্ইভো নান । ছঃনহং হর্ধতং ঘত। অন্তর্গানযগাদযনঃ 1 ২৩।। অন্তঠিতে 
ধর্মরাছে প্রজ্লাদোপি মহ্থামুনে। দারধামাপ বন্বন্ দেবসৈগ্ঠং সমস্ুতঃ | ২৪।॥ বরুণঃ 

শিশুমাবিস্তে। বদ্ধ। প টণর্ম'ন্ুর ন। গদযা দারয়ামাস তমভ্য গাথিরোচনঃ ॥। ১৫ |॥ তোমরৈ- 

তখন অন্ধক তল দ্বাব। এবাবতকে কুম্তমধ্যে আহত ওজান্ু দ্বাবা তদীয কব সমাহত কবিয।, ভদীয 

স্ববিশাল দন্ত ভগ্ন কবিব। দিল ॥ ২০ ॥ অনম্তব ত্ববাসঙ্কাবে তাহাব বামপার্খে আঘাত কবিষ।, 
বারংবাব প্রহাবপুবঃসব তাহাবে জঞ্জবীকুত « ভমিঙাল নিপাতিত কবিল | ১১ ॥ এীবারত 

পতমান হইলে, তাহ। হইতে শতক্রভৃু অবপ্রবনপর্বক হন্ ছাব। বজ্র গ্রহণ কবিধা, 

অমবাব্তীতে প্রবিট হইলেন ॥১২॥ সহন্সাক্ষ পবাস্থুখ হইলে টৈতাপতি মন্বক পাদ 
মুষ্টি ও তলাদি প্রহাবে স্বিশাল দেবসৈন্য নিপাতিত কবিতে লাগিলেন || ১৩।। 
হেদ্বিজোভুম 1! তন্দর্শনে বশ্ীবাজ যম দণ্ড পবিভ্রামিত কগ্গি।, প্রহ্নাদেব বধবাসনাষ সবেগে 
ধাবমান হইলেন । ১৪।। হ্রিবণাকশিপুব পুত্র&.বগবান প্রহ্লাদ শাসন আঁনমন কবিধ।, আপ- 
তনোন্থুখ ধর্মাবাজেব উপবি 'বাংঙ্ধার বাণদকল বণণ কবিতে লাগিলেন ॥ ১৫।| ভাঙ্করনন্দন 

ধম দণ্ড ঘবাব] নেই অতুল বাণবৃষ্টি নিবারৃত কবিযা, সেই সর্বলোকভুবস্কব দও প্রহ্নাদেব প্রতি 
নিক্ষেপ কবিলেন।। ১৪ ধম্মরাজের কবস্থিত দেই দণ্ড বাযুপথ আশ্রম কবিযা, কালাগ্নির 

ন্যাষ, ভ্রিভুবন দহন করিবার জন্য প্রঙ্জলিত হুইয! উঠিল || ১৭|| তদবস্তায এ দণ্ডকে জাগ- 

মন করিতে দেখিযা, অন্থবগণ এই বলিযা, চীৎকার কবিতে লাগিল, হায, কি কষ্ট, প্রহ্থাদ 
ঘম কর্ডৃক নিহত হইলেন ॥ ১৮ || হিরপ্যাক্ষের পুত্র অন্ধক এইবপ আক্রন্দন আকর্ণন করিয।, 

বলিতে লাগিলেন, ভষ নাই । আমি থাকিতে, এই শ্যক্াবম কিছুই কবিতে পাক্সিবে না ॥। ১৯।। 
এই বিঘ। সে বেগভবে অভিসবণ ও সব্যহস্তে উদ্লিথিত দড গ্রহণ কবিল | ২৯ || গ্রন্থণ কবি- 
যাই, সবেগে ভ্রমণ করাইযা, প্রাবুটকালীন পযোধযের ন্যাষ গভীবঙ্গবে গর্জন কবিয়া 
উঠিল ॥ ২১।। দৈত্য ও দানবযূথপ সকল তাহার' সাধুবাদ করিতে লাগিল ॥ ২২।| হেমুনে। 
ভানুনন্দন যম দণ্ডকেঃভ্রমণ করাইতে দেখিয়', জদ্বককে ছুঃসহ ও ছুর্জেম [মনে কবিযা, ততক্ষণ।ৎ 
জন্তগ্ধান করিলেন || ২৩॥ ধর্বাজ জন্তহিত হইলে, মহাবল গ্রহ্লাদ দেবধল দলন করিতে 
লার্গিলেন ॥ ২৪%।। তন্দর্শনে বরুণ. শিগুমারে £আরোহুণ করিষাও মহান্য় সকলকে গন্গাাতে 
বিদাগিত কঞিতে প্রবৃত্ত হইলে, বিয়োচন তীগ্থার ঠতিমুখখটম হইল (1 ২৫।| এবং বজসহপ্পর্শ- 



১০ম, অধ্যায়ঃ ] বামনপুরাগম্। ৪৭ 

ব্বজপংস্পর্শেঃ শক্তিভিগ্মার্থণৈরপ | জলেশং তাড়য়ামাস মুদগরৈর্বজজসঙ্লিভৈঃ ॥ ৩৬ ॥ তং ভতো। 
গদয়াভেত্য পাতরিত্ব ধরাতলে। অিক্রত্য ববন্ধাণ্ড পাশৈর্ত্তগঙ্ং বলী ॥ ২৭। তান্ পাশান্ 
শতধ। চক্রে বেগাচ্চ দনুজেশর: | বরুণঞ্চ সযভোত্য মধে। জগ্রাহ নারদ ॥১৮॥ গতোদস্তীচ 
দগ্চাভ্যাং প্রচিক্ষেপ তথাবাযঃ । মমর্দচ তগ] পদ্ভাযাং সগদং সলিলেশ্বরম্ 11২৯ । তং বধ্যমানং 
বীক্ষ)াথ শশাক্কঃ শিশিরাংম ন্ অভ্যেত্য তাড়য়ামাস মার্গনৈঃ কা়দারগৈ ॥ ৩০ ॥ সংমন- 
ম'নঃ শিশির|ংশুকালৈরবাপ পীড়াং পরমাং গজেন্দঃ। ক্লিইশ্চ বেগাৎ পরসামধীশং মুহুমুহিঃ 
পাদতলৈম্মামর্দ | ৩১ ॥ সংমদমানে| বণ! গজেন্ত্রং প্তাং শ্ুগাঢ়ং জগৃহে মগর্যে। পাদেবু 
ভূমিং করযোঃ স্পশংশ্চ মুষ্ধানমুল্লাদ্য বলান্মহাস্মা ॥ ৩২ ॥ গৃহ্যা্ুপীভিশ্চ গঙজন্ত লুচ্ছং 
কৃতেহ বদ্ধং ভুজগেশ্বরেণ। উত্শাট্য চি'ক্ষপ কিবোচনং হি সকুষ্জরং থে সনিষপ্ত বাইম্ ॥ ৩৩ ॥ 
ক্ষিত্ৌ জলেশন বিরে"চনস্থ সং্জরে। ভূ'মতলে পপাত। স্বর্গ ৎ সযয্্রগলহন্্/ ভূমি পুরং স্থকে- 
শেরিব ভাক্ষরেণ ॥ ৩৭ ।। ততো জলেখঃ সগদঃ লপাশঃ সমভ্যধাবন্দিতিজন্নিহঙ্জম । ততঃ 
সমাক্রনদমনূত্ধমং হি মুক্তং চি দৈটতোর্নরাবহুল্যং ॥ ৩৫।। হাহা হতে'হদৌ বরণেন বীরো 
বিরেচনো দান'টৈগ্পালঃ। প্রহলাদ হে জন্তকুজদ্ত চাদ্য। রক্ষধ্বমভ্েত্য সহান্ধকেন । ৩৬ ।। 

অঙ্ভে। মহাত্মা বলবাঞ্জলেশ: সঞ্৭যন্দৈতাভট'ন্ সব'হুনান্। পাশেন বদ্ধা গদয়া নিহত্তি থা 

পশৃন্ বাঁজিম'থ স্হেন্দ্রঃ 11৩৭।। শ্রুত্বাথ শব্বং দিতিজে: সমীরিতং জস্তগুধান। দিতিজেজশ্বরাস্ততঃ। 
সমভাধাবংস্রিতা জলেশ্বরং যথা পতঙ্গ! জ লতং হুতাশনম্ || ৩৮ ॥ তানাগতানৈ প্রপমক্ষ্য দেব? 

বিশি তো!মর, শক্তি, বাণ ও অশনি সদ্ূশ মুদগরনিকর প্রহারপুর:সব তীহারে তাড়ন। করিতে 
লাগিল ॥ ৯৬।। জনন্তব .সই মহ্াস্ম। বরুণ অনিপতিত হইব, গদাঘাতে তাহারে ভূতলে পাতিত 
করিয, অভিদ্রবণপূর্ধক পাশ ছারা আশু তদীয বাহন মত্ত গজকে বন্ধন করিলেন 1২৭।। দনুজেশ্বর 
বগাবিষ্কারপুরঃসব সেই সমন্ পাশ শতণগ ও লত্ববে সম্মুখীন হইযা, বরুণেব কটিদেশ ধারণ 
কবিল.!। ৯৮।| তখন তদীয হস্তীও দন্তযুগল সঙ্গাষে গদ| সহিত বরুণকে প্রক্ষিপ্ত ও পাদদ্বিতয 
প্রচ্গাবে মর্দন কবিতে লাগিল || ১৯ ॥ শিশিবাংশুমান্ শশাঙ্ক বরুণকে বধামান অবলোকন 

কবিধ|, অভাগত হইয।, শবীববিদ্দাবণ মার্গণগণ ছাব। তাহারে ঠাডঘ। করিতে প্রবৃত্ত হুই- 

লেন ॥ ৩০1 সেই গজেন্দ্র তদীয শিশিবাংশুজালে সংমর্দিত হইঘ পবম পীড়। অনুভব ও 
ক্লেশ উপলব্ধি করত, “বগভবে বাবঙ্গীব পদতলপ্রঙ্াবে তাহাবে বিদলিত কবিতে লাগিল 1 ৩১ 11 
হে মহর্দে। বরুণ অতিমাত্র মঙ্দিত হইয।, গজেন্দ্রেব পাদঘ্ধয দঢবপে পাবণ কবিলেন । অনস্তব 
পদ & হস্তে ভমিস্পর্শ ও সবেগে মস্তক উল্লাদিত করিয। ॥ ৩২ ॥ জঙ্গুলি দাব। গজের পুচ্ছ গ্রহণ 
ও পাশ দ্বাব। বন্ধনপর্রক তাছাবে উত্পারটিত এৰং তৎ্সহকাঁষে বিবোচনকে নিষস্তা, বাহন ও 
হস্তীর সহিত আকাশে উৎক্ষিপ্ত করিলেন ॥ ৩৩ ॥ তখন বিরোচন বক্ণ কর্তৃক উৎপাতিত হইয়!, 

ভাক্ষরকর্তৃক স্ুকেশিক্প পুর যেমন যন্ত্র'অর্গল ও হর্টের্যর লহিত ধরাতল আশ্রম করিয়াছিল,তক্রপ কুঞ্জরেব 
সহিত ভূমিতলে পতিত হইল ॥৩5॥ তন্দর্ণনে জলেশ্বর গদ ওপাশহস্তে তাহারে সংহার করিবার জন্য 
সবেগে ধাবমান হইলে, দৈত্যগণ মেঘগম্ভীর নির্দোষে অতিমাত্র চীৎকার করিযা উঠিল ॥ ৩৫ ॥ 
এবং হাহ।কাঁর সহকারে বলিতে লাগিল, দানবসৈম্তপতি বীর বিপরোচন বরুণ কর্তৃক হত হইলেন। 
অতএব'হে প্রহ্লাদ ! হে জংভ ! হেকুজনুপ্রনুখাঁঅন্থরগণ ! তোমর] নকলে অন্ধঙ্গের সহিত অভ্যাগত 
হইযা, উহাবে রক্ষ! কর ॥ ৩৬ ॥ হায, মহাত্ম বলবান্ বরুণ বাহনসহিত দৈতাসৈম্ চুর্ণিত করিথা, 
পাশ দ্বার। বন্ধনপুর্বক, অশ্বমেধযজ্ে ইজ পশুর স্ভাক়, সভার করিতেছে ॥ ৩৭ ॥ জস্তপ্রধানাদি 
টীত্যতিগণ দৈতাগণের সমীরিত উদ্লিধিত আক্রদনশফিত শ্রুন্িগৌচরীক্কত করি তৎক্ষণাৎ 
ত্বরিতপদে, প্র্ছলিত পাবকে পতমান পতর্প্রচয়ের ন্যার, জলেঙ্বং1র সগগুখে ধাবমান ইল 0৩৮1 
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গহলাদিমুৎক্জ্য বিতত্য পাশম্। গদাং সমুদ্ত্রামা অলেশ্বযস্তহ্ত্রাব তং জন্ডমুখানরাভীন্ ।1৩৯)। 
ঘঞ্ধর পাশেন তথ] বিহত্য তারস্তলেমাশনিলংনিভেন । পাদেন বৃত্রং তরসা কুজন্ং নিপাতয়া- 
মীন খলঞমৃষ্টা ॥ ৪০ || তেনার্দিভ] দেববরেণ দৈত্যাঃ সম্প্রাদ্রবন্ দিক বিসুক্তশস্ত্রাঃ |, ততোহ- 

দ্ধকঃ -নুক্বরতোইভূ(পেরাদ্রণ।য় যোদ্ধং জলনায়কেন ॥ 3১1। তম!পতন্তং গরয়৷ জখান পাশেন 

বন্ধা বকণোহন্থরেশম্। তং পাশমাবিদ্ধা গদদাং প্রগুহ্য চিক্ষেপ দৈতাঃ সজলেশ্বরাযর়॥ ৪২ ॥ 

ভমাপতস্তং প্রপমীক্ষা পাশং গদাঞ্। দাক্ষায়ণিননানস্ত । বিবেশ বেগাৎ পয়স।ং নিধানং ততো- 
দ্ধকে। দেববলং মমর্দ || ৪৩।। ততে। ছুতাশঃ স্মুরশব্রদৈন্তং দদাহ বোমা পৰনাবধূতঃ । তম- 

ভায়াদ্দানববিশ্বকর্া। ময়ো মহাবাহ্ুরুদগ্রবীর্যযঃ |) ৪9৭ ॥ তমাপতত্তং সহ শংবরেএ সমীক্ষণা বহি? 

পবনেন দার্দম। শক্তা। ময়ং শহ্বরমেতা কে সন্তাডা জগ্রাহ বল'ন্মহর্ষে ॥ ৪৫ শক্তা' 
সকোপন্বয়ণে বিদারিতে সংখিন্নদেহে! পতৎ পৃথিবাম ) মধ? প্রজাল চ শন্বরোছপি কঠে বিলগ্নে 

জ্রলনে গ্রদীপ্তে ॥ ৪৬ ॥ স দহামানো দিতিজোথ্গ্রিনাথ স্থৃবিষ্তরং ঘোররবং কুরাব। সিংহাভি- 

পন্রে। বিপিনে যখৈব মত্তো গজঃ ক্রনতি বেদনার্তঃ 08৭ ॥ তং শব্বমাকর্ণ চ শশ্ববস্য দৈনোশ্বযঃ 

ক্রোধবিরভতৃষ্টি:। আঃ কিন্কিমেতন্নন্ কেন যুদ্ধে ভিন্টো মহত শন্মবদানবশ্চ ॥ ৪৮ ॥ ভতো-কবন 
দ্ৈত্যভট] দিতীশং প্রদহাতেনেন হুতীশনেন । বক্ষম্ব চাভোত্য ন শকাতে ভে হুতাশনো ব'বধিতৃং 

রণাণ্জে ॥৪৯॥ ইথং সদৈতোরভিনোদিতত্্ কিবণাচক্ষে|ন্তনযে! মহর্ষে | উদ্দামা বেগ'ৎ 

দেব বরুণ তাহাদিগকে অ।পতিত অবলোকন কবিথা বিবোচনক্ে বিনর্ছছণ ৩ প'শ বিতনন 

পূর্বক, গদ্দাঘূর্ণন সহকারে সেই ঘকল শত্রু উদ্দেশ অনভিদ্রত হইলেন ॥ ৩৯।। এব” পাশ 
ঘার। জর্ভকে আহত, বজসদৃশ তলপ্রশ্তাবে তারকে প্রতিহত, মবেণ? পদ।ঘাতপর্্ধক বৃত্রকে নিপ।- 

তিত ও সবলে নুষ্টযাঘাতপুরঃলব কুজভ্তাহ ববাশাযিত করিলেন ॥ 9০ ॥ দৈতাগণ দ্রেবপ্রবা 

বরুণ কর্তক অর্পিত হইয1, শ«পরিহারপুবঃলব । শপ্কে পল'“মাল হইল । হন্দশনে গন্ধন্ অতিমাত্র 

স্বপ্না নহকারে তহায় ম্িত যুদ্ধ বৰিবাধ ডন্য অভ্যাগমন করিল ॥ 9. ॥ বকণ ন্মারশ্বব 

অন্ধককে আপতিত জঅবলেকন ৪ পশ থর বন্ধন করিধা, গ্দ দা” আহত ধবিলেন। »93 

পতি তদীয পাশ আবিদ্ধ ও গর্দা গ্রহণ কঠ্যি।, তাহাই উদ্দেশে প্রক্ষেপ কঙিল | 9২ ॥| দা - 
খবীনন্দন বরুণ গদূ। ও পাশক্ে আপতিত অবলে।কন কঠিয।, বেগে নাণ”গ-ভ প্রবিষ্ট হইলেন। 

তথন অন্ধক অমরসৈন্য মর্দন করিতে লাগিল ॥ 5৩ ॥ তদ্র্শনে হুতাশন পবন সহাযে পি- 

চালিত হুইঘ।, ক্সুরসৈন্যদ্িগকে দগ্ধ কপিতে অথ করিলে, দাবগণে? বিশ্বকম্ম।, উদ্দগ্রবীষা, 

মহাবানহু ময় তাহার অভিমুখীন হইল ॥ ৪৪ ॥ শম্বরের সহিত সংমিলিত হইযা, তাহাকে আপিতে 

দেঁথিয়।, রহ্ছি বায্ুর সহিত সমবেত হইবা, শক্তিপ্রহারপুর£সর তাহাদের উভযের ক আহত 

করিয়1উভরকেই সবলে গ্রহণ করিলেন ॥ ৪৫ ॥ সকোপে প্রযোজিত শক্তি খারা বর্ম বিদারিত 

হইলে, ময় নির্ভিন্ন কলেবরে ধবাতলে পতিতএহইল। কঠে প্রদীপ্ত পাবক সংলগ্ন হওয়াতে, ময 
ও শম্বর:উভয়েই প্রজ্জলিত হইয।; উঠিল ॥ ৮৬।। দ্িতিজনু ময হুত্াশন কর্তৃক সবেগে দহমান 
হইয়া, অর্ণ্যমধ্যে কেশগী কর্তৃক অভিপন্ন বেদুনার্ত মাতঙ্গের ন্যাষ, স্থবিস্তর ঘোররবে শব্দ কিতে 

লাগিল 0৪৭ ॥ শন্বরের মেই-.আক্রন্দিত.'শ্রাবণ করিযা, দৈত্যপতি অদ্ধক ক্রোধবিয়ন্ত লোচনে 

ববিতে. লাগিল, আঃ কি কারণে এরূপ শব্দ সমুখ্তি হইল। কোন্ ব্যক্তিই ৰা যুদ্ধে ময ও 

শস্বর়কে: পরঠজঘ করিল ॥ ৪৮॥ তখন, দৈত্যুযোধ্গণ তাহারে বলিতে লাগিল, হুতাশন উভয়কে 

দ্ধ রুয়িড়েছে। আপনি অভিপৃতিত -হুইয়!, উহাদের রক্ষ। ক্রুন। কেহই রণাণ্রে হতাঁশনকে 

বিরারঞন্ঠরিতে প1রিতেছে ন।। ৪৯:।, মূহ্র্ষে! হিরপ্যাক্ষের পুত্র জন্ধক তাহাদের এবংরিধ 
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পৃরিধু,চুতাংলমাজবতি্ঠ ইতি কবল হি ৫.) “কাছকন্তাপি' বঙোবারায়া সংঞ্'চিত- ঘটিত নিভু! উৎপ উদা বিউসেসি সানাই হত 
স্মুলঘ ধিহ্তৃশ্নংস ছি বৃ্াযুহেনাথ দযাঁজমধে7- লমাহাতীজি ২ পারুনুচ্য পনবরখাধফং 
সতবরিতোত্যধাবৎ | ৫২1 শংপরিখেণ নত সাহস দি উরীধতকাি। সতাড়িভো- 
দির্ধাউলেইয়ে”” ভাত এহরবি সাজি কহ ॥ ৫৩ । উ তভীহিখ্কৌ মারতচ্রতারীন্ 
সাধ্যািরুচািবগুন্ছোরিগীন্? (বান্যাকিশেরে “পণতে পরা্জমী পরাধুধাংভান কৃিধান্ত সদা 
তির 1৫9। ততো বিজিত) মন ৈল্যুঞ্র্ং সেন্্ং সরুদ্রং সবমং সসোমম্। সংপুজামানো স্দহুুটবত 
তদৃতবকো ভূমিসু্গাঈগার। ৫১1 জীসাদ্য তৃমিকরদিসিযেজান্ কতা বরে সথাপা চয়াঁতর্। জগৎ, 
সমস্তং গরবিবৈশ ধীমান পীতালমধ্যং পুরগন্ীকাঁহবম্ ॥ ৫৬ ॥: তত স্থিতন্ঠাপি মহাপুর গর্ক- 
বিদ্যাধরলিদ্ধলভ্ঘাঃ ৷ সাপ্সরোভিঃ পর্িচারণায় পাতালমভ্যেত্য শমাবপন্-্ম ॥ ৫৭ ॥. 

ইতি'জীবামনপুরাঁপে অন্ধকাধিজর্রো নমি' দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥ 

একীদশোহ্র্যায়ঃ। 
নারদ ভুবাচ। যদেতত্রবর্তা প্রোক্তং স্থকেশিপুরমন্্হাৎ। পাঁতিতং ভূর সুর্ধেণ ত্াচ্ষু 

ভ্িজোতম ॥ ১ | ন্মুকের্পাতি চ কষ্চালৌ। কেন দত্তবরষ্চ সঃ কিমর্থং পাতিতে! ভূম্যামাকাশাস্তা- 
ম্করেণ হি ॥ ২। 

প্রেবণ।পবতন্ত্র হই, সবেগে পবিঘ উদ্যত কবিযা, তিষ্ঠ, এইপ্রকাঁব বাক্য প্রযোগ[সহকারে 
হুতাশনের আক্রমণার্থ গমন কবিল ॥ ৫০|| অবাযাম্ম।হেতাশন তদীয বচন আকর্ণন কবিযা,+ 
অতিমাত্র বোবাবিষ্টচিতৈ ত্বরাপ্রদর্শনপর্বক দৈত্যক্ষে উৎপাটিত ও ভূমিতলে বিনিশ্পেষিত 
কবিলেন । তখন অন্ধক পাববকে আক্রমণ পূর্বক ॥ ৫১ ॥ ববাযুধ দ্বাব৷ তরীয ৰরাঙ্ মধ্যে গুরুতব 
আঘাত করিল। হুতাশন আহত হুইধা, শন্ববকে বিদজ্ন কবিযা, সত্বরে অন্ধকের অভিমুখে 
ধাবমান হইলেন ॥ ৫২॥ অন্ধক তাকে অভিধাবনে উদ্যত দেখিষা, পুনক্লায় তদীয় মন্তকে 
পবিঘেব আঘান্ধ কবিলে, তিমি তৎ্কর্তৃক এঁকপে তাড়িত হইয়া, ভযবশতঃ বণ!ঙ্গন হইতে 
বহির্দেশে প্রদ্রবমান হইলেন ॥ ৫৩। তখন অন্কক মাকত, চন্দ্র, ভাস্কব, সাধ্য, বস্থ ও মহোরগ 
সমন্ত এবং অশ্থিনীকুমাবদ্য, ইহাদের মধ্যে যে ফে ব্যক্ষিকে(ুপরাক্রম গ্রকাঁশপুবঃসর শবসমূহ সহাষে 
স্পর্শ কবিতে 'লাগিল, তাহাদেব সকলকেই বশীজির হইতে পরাম্মুখ করিল ॥ ৫৪ ॥ * অনস্তব 
ইল, রুদ্র, যম, সোম. ইছাদেব সহিত: সমুদাধ উতৎ্কটবীধর্য স্মুবসৈন্ত পধুর্দান্ত ক বিষ যাবতীয় 
অস্থুররণ কর্তৃক সংপূর্জামান হইঘা, ভূমিতলে সমাগত হইল ॥ ৫৫1) তথাঁষ গমন কবিযা, 
নরপতিদ্দিগকে করদীকৃত ও চর1চয় বিশ্ব স্ববশে সংস্থাপিত কবত, মআাপন্াার অশ্মকনীমক অভ্যুৎ- 
কৃষ্ট পাতালপুবেঃগ্রবিষ্ট হইল ॥ ৫৬ ॥ সেই পুবে অবস্থিতি কবিলে, গন্ধবর্ব, বিদ্যাধব ও সিদ্ধ- 
সংঘ অগ্পক্পোগণের সহিত তরদীয় পরিচারণার্থ: পাঁতালে অভ্যাগত হ্ইযা, ব!স করিতে 
লাগিলেন ॥ ৫৭ ॥ 

ইতি জীবামনপুরাণে অন্ধববিজয়নামক দশম অধ্যায়*॥। ১০ ॥ 

নারদ কহিলেন, হে দ্বিজবর্ধ্য। আপনি 'বলিলেল, ভগবান ভাঙ্গর স্থুকেশীর মগরীতকে অন্বর 
হইতে পৃথিবীতে: পাঁতিত কবিয়াছিলেন। তদ্বৃত্তাস্ত কীর্ভন করুন ॥:১ ৮ ,-আুকেলী' কে, কে 
তাহারে বর গ্রদীন করেন; ভাক্কুরই ধা কিজগ্য জাঞাশ হইভে ভদীক পুয়ী ।পৃথিবীপাৎ করিয়া- 
ছিলেন ॥ ২ ॥ 

ন্ 



বালাম । [১১শ. অধ্যায়ঃ । 

পু উবাড়। শৃথুঘ বছিতো তু! যা ঘা রং । বখ। জুঁড়াং ময় পূর্ব কথ্যমানাং 
সুহায়ুনে ।॥ ৩। শাচযপুত্িরিহা কত । তু পুহো। পা ই কো, 
ডরাুরে ৪৪৪ ডক ভূইটন্তখেশানঃ ৯১১৪৭ য্ত। প্রাদাজেয পি শক শিপ 

বহড়াস্ ॥ ৫ ॥ (ন চাপিণক্ষয়াৎ প্রাপ্য বরং গগ্নগং পুযঃ। রেমে স্লাচটা। মাং সা বর্- 

প্রি স্থিত ॥ ৬ &॥ ন কদাচিদগতোরণ্যং মাগধংদানবেশ্ব়ঃ | তত্বাশ্রমাংস্ত ঘনুশে খহীদাং 

ভাবিভাত্বনাষ্ ॥ ৭8 মহ্যা্স তদ। দুই প্রণিপত্যাভিরাদ্য চ। প্রতযাবাচ খমীনু সর্ধযান্ কুড়াসন্- 

পিজিঞকঃ॥ ৮ ৪ 
স্থফেশিকবাচ। প্র মিচ্ছামি বড: লংশ/”। যং হুদি স্কিতঃ। কখয়ংভু ভবস্তো মে নটৈবং 

কাঠিয়াম্যহদ্॥৯৪॥ কিং শ্িচ্ছেযং পরে লেকেকিমুচেহ দ্বিজোতমাঃ। কেন পুজ্যন্তথ। 
সৎল্য কেনাসৌ। দ্ুখমেধতে ৪ ১* ॥ 

পুলস্ত্য উবাচ । ইথং হ্থকেশিবচনং নিশম্য পরমর্যয়ঃ | প্রোচুর্বিযৃষ্ত শ্রেয়োহর্থমিহ লোকে 
পর চ॥ ১১৪ 

খবয় উচুঃ। আয়ভাং কথারয্যামব্যব রাক্ষপপূড়ব । বদ্ধ শ্রেয়ো! ভবেম্বীর ইছচামুত্র চাবায় ৪১২1 
শ্রেয় ধর্ম: পরে লোকে ইহ চ ক্ষণদাচর। তল্মিন্ সমাশ্রিতে সতন্দ পুজ্যন্তেন সুখী ভবেৎ ৪১৩॥ 

্ুকেশিরুব।চ। কিংলক্ষণে! ভবেম্ছর্ঃ কিমাচরপসৎক্কি রঃ । যমাশ্রিত্য ন সীদন্তি দেবাদ্যাস্ত 
তছ্চ্যতাম্ ॥ ১৪ ॥ 

খষয় উচ্ঃ। দেবানাং পরমো। ধর্ণাঃ সদ! যজ্তাদিকাঁঃ ক্রিয়াঃ। ন্বাধ্যায়তত্ববেদিত্ং বিসু- 

পুলস্তা্রকহিলেন, হে মহামুনে। আমিপুর্কে এই পুরাতনী কথা কীর্তনসমযে যেবপ শ্রবণ 
করিঞাছিলাম, বলিতেছি, অবধান সহকারে শ্রবণ কর ॥ ৩ নিশাচরগণের বিছ্যৎকেশীনামে যে 
অধিপতি ছিল, স্থকেন্টী তাহার গুপজ্যেষ্ঠ পুত্র বপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল ॥ ৪ ॥ ভগবান্ ঈশান 

তাহার প্রতি পরিতুষ্ট হইরা, ৰ্বিমানচারিণী নগরী এবং শক্রগণ কর্তৃক অজেযত্ব ও অবধ্যত্ব প্রদান 
করেন ॥ ৫॥ ন্থকেশী শঙ্কবেক্র গ্রসাদে আকাশগামী পুর প্রাণ্ড হই, লর্বদ। ধর্ম্মপথে অবস্থান 
পূর্ব নিশাচরগণের পহিত বিহার করিতে লাগিল ॥ ৬ ॥ একদা! সে মগধারগ্যে গমন করিয়া, 

তথ্যয় ভাবিতাত্ব। খধিগণের আশ্রমসমূহ সঙর্শন করিল ॥ ৭॥ অনন্তর মহ্র্ষিদিগকে দর্শন ও 
প্রণিপাত পূর্বকঃঠঅভিৰাদন করিষা, আননপরিগ্রহানস্তর তাহাদের সকাশে নিবেদন করিল ॥ ৮ ॥ 

আয়ার হ্বদযষে সংশয় উপস্থিত হইগ়াছে। আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। আপনারা 

বলুন আমি জ্ঞাপন করিতেছি ॥৯॥ হে দ্বিজোভমবর্গ! পরলোকে ও ইহ'লাকে শ্রেরঃ 

কি? সাধুগণের মধ্যেট।কোন্ ব্যক্তিই বা পুজনীর়? কোন্ ব্য'ক্তই ৰা স্থখে বর্ধিত হইয়। 
থাকে ?1১০।। 

পুলন্ত্য কহিলেন, স্থৃকেশির এবংবিধ বঢনক্নচন! শ্রবণগোচর করিয়া, মহর্ষিরা ইহলৌকিক 
ও পারলৌকিক শ্রেয়োবিষয় সবিশেষ বিচারপূর্বক প্রত্যুত্তর করিলেন ॥ ১১॥ গ্রহ বীর। 
হে অব্যঘ ! হে রাক্ষসকেশরিন্! ইহলোকে ও পন্ধলোকে যাহ! শ্রেয়ঃ, তাহা! ভোমারে ৰলিতেছি, 
শ্রবণ কর ॥ ১২॥ হেক্ষণদাচর |! পরলোকে ও ইহলোকে উভযত্্র একমাত্র ধর্ম শ্রেয়; | এই 

রদ আয় করলেই, মাধুসমাসেপপুজনীষ ও ন্থাখে,সংবর্ষিত হওয়া! যায় | ১$। 
স্মুকেণি কহিল, ধর্শেয লক্ষণ কি? কিরুপ নৃতক্রিয়াকেই ব! ধর্শ বলে? যাহার আক 

করিবে, দেবাঁদির| ক্দবসন্ন হন মা, ভাহা! কীর্তন করন 1১৪ ॥ খবিগণ কহিলেন, লহু দা] 
যজঞাদিক্রিয়াই দেবগণের পরম ধর্থ। তত্ধযতীত, শ্বাধ্যাযতখববেদিত। ও বিষুপুজাও তাহাদের 



১১খা, অধ্যায়ঃ |] রামনধুরাণসূ 1 ৫$ 

পূজ! ইতি কতিঃ ॥ ১৫॥ দৈত্যানাং বাহুশালিত্বং মাৎর্ধযং যুদ্ধসৎক্রিয়াঃ। বন্দনং নীতিখাস্াণাং হুরভৃকিরুদাতা । ১৬॥ দিদ্ধানাযুদিড়ো! ধর্টে যোগলিদ্ধিরসৃতম। | দ্বাধ্যায়ে! এক্ধবিজ্ঞানং ভক্তিযিফৌ। হয়ে তথা ॥ ১৭৪ উৎকু্টোপাসনং জয়ং নৃত্যবাদ্যেয বেদিতা। সরন্বত্যাং হিয়া ভকিরদর্র্ধো বব উচ্যতে॥ ১৮॥ বিধ্যাধারিদ্বতুলং বিজ্ঞানং পৌঁকুষে মভিঃ। বিচ্যা- ধরাপাং ধর্ধোত্রং ভবান্তাং ভক্িরের চ॥ ১৯৪ গান্ধর্কবিদ্যাবেছিত্ব্য ভক্তিক্কানো তথাদ্ির] ৷ কৌশুল্যং সর্কাশিয়ানাং ধশূি কিংগুরুষেঃ স্থতঃ ২০ ৪ ন্চরধ্যসমানিঘং যোগাভ্যাসম্গতিনঢা। সর্বত্র কামচারিত্বং ধর্োহযং পৈস্তিকঃ স্বতঃ ॥ ২১ রন্ধচর্ধযং সদ] সত্যং জপ্যং জঞানং চ য়া্স। নিয়মে ধর্ণাবেদিত্ুমাষে। ধর্শঃ প্রচক্ষতে ॥২২। স্বাধ্যায়ো অন্ধচ্্য/ং চ দানং যজধনমেব চ। অকাপরণ্য- মনার়াসো দয়াছিংসাক্ষযাদয়ঃ ॥ ২৩॥ জিতেম্িয়ন্তং শৌচং চ মাঙ্গল্যং ভক্তিরচ্/তে । শব্ষয়ে ভাস্করে দেব্যাং ধর্শে|হয়ং যানবঃ স্মতঃ ॥ ২৪ ॥ ধনাধিপত্যং তোগাম্চ স্বাধ্যায়ঃ শঙ্ষরাঙ্্নষ্। অহফারম্ৌ্তীধ্যং ধর্শোধ্যং গুহকেিতি & ২৫ ॥ পরদারাবমরশিত্বং পারক্যার্থে চ লোনুপাঃ। ্বাধ্যাযঙ্ত্বকে ভিররর্দোধ্রং রাক্ষদঃ স্মৃতঃ ॥ ২৬ ॥ অবিবেকম্তধাক্ঞানং শৌচহানিরসভাত! | পিশাচানাষয়ং ধর্ম সদা চায়িষগৃধুতা ॥ ২৭৪ .যোনয়ে! ্বাদশৈবৈতাত্তান্ছ ধর্শাশ্চ রাক্ষস । বর্ষা কথিতাঃ পুণা/ঘাদশৈব গতিগ্রদাঃ ॥ ২৮ ॥ 
সকেশিকবাচ। বস্তির! যে ধর্ধাঃ শাশ্বত স্বাদশাব্যয়াঃ। তত্র যে মানবা ধর্মস্তান ভুয়ো বজ,মর্থ ॥ ২৯. 
খবর উচ্ঃ | শৃণুধ মন্ুজাদীন।ং ধর্াংঘ্ব ক্ষপণদাচর। যে বসত্তি মহীপৃষ্ঠে নর ্বীপেবু শঞ্ুন্॥ ৩৮ ॥ যোজনানাং প্রমাণেন পঞ্চাশৎকোটিরারতা । জলোপরি যহীয়ং হি নৌদ্বিবান্তে 
7 লা দল 
ধর্ম বলিয়া, শ্রয়মাণ হইয়। থাকে ॥ ১৫॥ দৈত্যগণের ধর্ম বাহুশালিত্, মাৎসধ্য, যুদ্ধৎক্রিয়া, 
নীতিশান্ত্রের;পরিচ্য্যা ও হরতড্তি॥ ১৬॥ অনুত্তম যোগসিদ্ধি, স্বাধ্যায়, ব্রক্মবিজ্ঞান, 'বিষু। ও হর উভয়ের গ্রতি:তক্তি, এই লকল সিদ্ধগণের ধন্দ বলিয়া, উদাহ্বত হইয়া থাকে । $, ॥ গন্ধ গণের/ধর্্ম উৎকৃষ্ট উপাসন, নৃত্যবাদ্যবেদিতা ও সরন্বতীর প্রতি অচলা ভক্তি ১৮॥ বিদ্যা- বিষয়ে তুলনারাহিত্য, বিজ্ঞান, পৌকুববুদ্ধি ও ভবানীর .প্রৃতি ভক্তি, এই সকল বিদ্যাধরগণেনর ধর্ম | ১৯॥ গন্বর্ববিদ্যাবেদিতাঁ, ভাঙ্করে অবিচলিত ভক্তি, সর্বাবিধ শিল্পে কুশলিতা এই কয়টী কিংপুরুষগণের ধর্ঘ্ঘ॥ ২০ ॥ ব্রন্ষচতধ্, অনভিমান, যোগাভ্যাসে অবিচলিত আসক্তি, সর্বর্ধ কামচাঁরিতা, এই কয়টী পিতৃগণের ধরণ ॥ ২১॥ হেরাক্ষস! সর্বদা বক্ষচারিত, সত্য, জপ্য, জ্ঞান, নিয়ম ও ধন্দ্রবেদিতা, এট নকল খবিগণের ধর্ম] ২২। স্বাধ্যায়, ত্রহ্মচরধ্য, দান, যজন, অকার্পণ্য, অনায়াস, দয়া, অহিংস ও ক্ষমাদি ॥ ২৩ ॥ জিতেক্জিয়ত, শৌঁচ, মা্লয, শঙ্কর ভাস্কর ও দেবীরু্রাতি ভক্তি, এই সকল মানবগণের ধর্ম | ২ও | ধনাধিপত্য, ভোগ, স্বাধ্যায়, শঙ্করের উপাসনা, অহঙ্কার ও অশোততীধ্য, এই কয়টা গছকগণের ধর্্ব॥ ২৫) পরদারমর্ষণ, পরকীয় অর্থগৃপতা, স্বাধ্যায় ও'শিবতক্তি রাক্ষসগণের ধর্ম ॥ ২৬। অবিবেক, অজ্ঞান, শৌচহানি, সত্য- পরিহার ও সর্বদা আমিষগৃধূতী পিশাচগণের ধর্ম ॥২৭।॥ হে নিশাচর! পিতামহ বরন্ধা এই থাদশ যোনির পরমপবিত্রতাসাধক ও গতিপ্রদ ঘবাদশপ্রকার ধর্্ উক্তরূপে কীর্তন করিয়াছেন ॥২৮। স্থকেশি কহিল, আপনারা যে দ্বাদশবিধ শাশত ও সনাতন বর কীর্তন করিলেন, তন্মধ্যে মহু্যগণের ধর্ম নায় বর্ণন করুন ॥ ২৯॥ 
খবিগণ কহিলেন, হে ক্ষণদাচুরু! যাহারা সপ্তত্বীপে মনীপৃষ্ঠে বাস করে» সেই মনুষ্যাির ধর শ্লিবণ কর '॥৩০ ॥ নদীর জলে নৌকা যেমন, এই পৃথিবীও তেমন জলোপরি অবস্থিতি করি, 



ই ৷ ধাসনলুখিম্। [১১খ, অধ্যায়ঃ। 

নহিজজলৈগ তক্টোপরি: চ দেবেশে।? শা শৈলৈশ্যুত্তযং ॥ ৩১1, ৭৭) স্পয়া- 
ধাসক্ধুজ 1 "ল চেমীং নিখর্সে যা পরাং উকি (১২ | নি ঘঁপদংজানি 
ওফাত প্রজালতিঃ-। উ+মধেট উ ইউবান্ "দীপ শত | ৩৩। তর ১ যৌজনানা 
াকজীমাপেনও দিগটীতো- ততী”' অমিত কাটে বাছতো দিও সি: ৬ ১ সশ্সাপ 
বিচ্কাট টউনণ বা ছও  সং্রর্তিহিত211+ 'ততবিক্ষুরদোদশ্চি বাহ্চতা বলরাতিঃ 8৬) বিণ: 
শাঙ্গালিসীন্পোণধিউশোন্ হোকিখিতদ্স্িকৌদে। 'তিউধন্তন্য শা হওণ; ৯ ৩৬২] স্বতো- 
'ফোগিবস্টৈবকৃশবীপাধ "প্রকীরভিত: ।”ইতোদাদ্ঘিওপঃ 'টকীককো ধ্যোদো ছিউগভূত 8৩৭ 
লগুকতা্িক্ণ:টুপাকি: "শীকান্দ উাঁিকর্তন£) 2 তিণঠ ঈংনছি্তো যত শৈবপ্্কগো: হার; | ৩৮৭ 
ছচ্জাক্চ পুক্ষরথীপ: ববাদ্দব্ইনং ২। এতে চ 'িশধাঃ পর্ব পরম্পরমবন্থিভী? ।৩৯॥ চত্বারিংশ- 
ছিপ কৌট্যে। লক্ষাঞ্চি বীবাতিঃ স্মৃতাঃ 1 যোজমানাং ঝাক্ষসের্ী পঞ্চ 'চাতিস্ইবিষ্ততাঃ 1 ৪৩ % 
অঙ্েস্ীপান্, খমারতা বাখৎদীয়াকিরত্ততঠ। কোটাশ্চতঞ্রো লক্ষার্পীং' চৈপঞ্চাশচ্চ রাক্ষস ॥ ৪১। 
পু্ধরীপঞ্ানোহ্াস্তাবানংতে” মহোদধিঃ। পক্ষমণ্ডকটাছেন্ন সমস্তাদতিপূরিতং ॥ ৪২॥ এবং 
দ্বীপাছ্িমে সপ্ত গৃথখধন্দাঃ পৃথক্ক্তিয়াঃ | ' গদিষ্যামস্তধ বরং পৃণুধ ত্বং নিশাচর ॥ 9৩॥ পিক্ষাদিযু 
নরা বীর যে বসস্তি সনাতনাঃ। শীকান্তেবু ন তেধস্তি ু্ীবঙ্থা কথঞ্চন 1 ৪৪1 মোদত্তে দেব- 
বতেষাং“্দো দিব্য উদাহত:। কলীত্তে গরলয়ন্ডেষ!ং নিগদ্যেত মহাঁভূজ ॥ ৪৫॥ যে জনাঃ 
পু্ষরদ্ধীপে বসস্তে বৌন্রদর্শনে । পৈশাচমাশ্রিতা ধশ্মং কর্মাস্তে তে বিনাশিনঃ ॥ ৪৬ ॥ 

তেছেঃ। ইহীর আযতন পঞ্চাশৎকোটীযোজন ॥ ৩১ ॥ দেবগণের নিযস্তা বর্ষা ইহাব উপবি- 
বিভাগে অত্যুচ্চ শৈলেন্ত্রকে কর্ণিকাকারে স্থাপন / ৩২॥ এবং দ্বীপসংজ্ঞক স্থান নকল কল্পন। 
করিযাছেন। এ কল দ্বীপের মধ্যভাগে জঙ্ব দ্বীপ নির্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ॥ ৩৩॥ ইহাব 
প্রমাণ লক্ষযোজন, এইবপ উর্লিথিত আছে। ইহাব বাহ্যতাগে ক্ষারসাগর, পরিমাণে ইহাব 
দ্বিগুণ ।-৩৪॥ তাহা, অপেক্ষাও ঘিগুণ পরিমাণ খক্ষত্বীপ বাহভাগে প্রতিষ্ঠিত হইযাছে। 
ইহায় বাহভাগে বলযাক্কতি ইচ্ষুরল-নাঁগব ॥ ৩৫॥ শীল্মলিদীপ ইহার দ্বিওখ। আপন 
অপেক্ষা] দ্বিগুণ মহাসাগবে বোঁটত' হইযা! আছে। এ মহোদধিব নাঁম স্থরোদ অর্থাৎ, স্ুুরাসাগর। 
কূশঘীপ ইহার দ্বিগুপাবধত 1৩৬ ॥ আপন অপেক্ষ! দ্বিগুণপ্রমাণ ত্বতসাগরে বোষ্টিত হইয। 
গাছে ক্রৌঞ্চীপ ঘ্বৃতসাগবেব দ্বিগুণ এবং আপন অপেক্ষ। দ্বিগুণগ্রমাণ দধিসাগরে পরিবৃত 
আছে ॥ ৩৭ ॥ শাকতীপ ইহার দ্বিগণ এবং দ্বিগুণপ্রমাণ ুগ্ধলাগর ইহাব বাহ্তঃ প্রতিষ্ঠিত 
আছে।. 'এই ছুগ্ধ সাঁগরেই শেষপর্ধ্ন্কশযান ভগবান হরি বিরাজমান হইতেছেন ॥৩৮॥ 
ইহার পর দবিগুণপ্রমাণ পু্রদীপ। স্বাছুসাগর উ্থাব, চতু্দিক বেন করিষা আছে। ইহারা 
সকলেই'পরক্পরের দ্বিগুণ ॥ ৬৯॥ এবং ইহাদের পরিমাণ সাঁকল্যে চঙ্লিশকোটি ,নব্বই লক্ষ পঞ্চ 
যোঞ্জন"1৪০। হে রাক্ষগেন্জ ! 'জঙ্ব দবীর্প হইতে আরভ করিযা, ক্ষীরূসাগরের অস্ত পর্য্যস্ত চারিকোটী 
একুর্ক্ষ যোঞ্জন পরিমিত 18১ উহাই কুশঘীপের পরিমাণ । ইহার, পরধ্যস্ত-সীমাস্থিত মহোদ ধিও 
তাৰৎুপরিমাণসম্পন্ন। চতুর্দিকে অওকটাহে লক্ষ যোজন পরিপূর্ণ হইগাছে 9২। এইদ্ধপে গানলিবিষ্ 
সপ্ত দ্বীপের বর্ণ ' যেমন পৃথক্, ক্রিষাকলাপও তক্জপ বিভিত্ুভাবাপর্ন। হে ন্লিশাচর ! শ্রবণ কর, 
তব ত্তা-বর্দন ফয়িতেছি ॥ ৪৩। -হে বীর! ব্রহ্ম হইতে শাকঘীপ পর্যাত্ত.যে স্কুল লোক বাস 
কক্স তাহাদের যেমন বিনাশ" নাই,' সেইরূপ 'যুগ্গীবস্থাও তাহাদিগকে ভোগ করিতে হয় না 8৪9 
তাহারা দেবতার সায় আমোদ ভোগ করিঘ্রা থাকে এবং জেবগীণের' যে ধর্ম, ভহাদেরেঞ সেই 
র্াউনলিখিত ইয়াছে। হেমহাাছ।: ক্রা্েই তাহাদের শু হই থাকে ॥9৫। হাহা! 
ঝৌজমখনিগগুঁীপে' বাস]করে,' তাহারা পৈশাচধর্গের আজিত এবং কর্ষাত্তে বিনষ্ট হয় ॥ ৪৬।। 



১১শ, অধ্যাযঃ) বামপুরাপমূ। ৫৩ 
স্থকেশিরবাচ। কিমর্থং পুক্ষরদ্বীপো ভবৃত্তিঃ দমুদ[ঘতঃ | ছুর্দর্শঃ শৌচরহিভো ধোরঃ কর্ণার্থ- 

নাশকৃৎ্ ॥ ৪৭ ॥ 

খবক উঃ. তত্মিক্কিশাচর দ্বীপে নরকাঃ সন্তি দারুণ »রৌরঘাদ্যান্ততো পৌঙঃ পুর্ধরো 
ঘোরদর্শনঃ ॥ ৪৮। 

'হুকেশিতকবাছল। কিন্লক্যেতানি' কৌপ্রাণি নরকাধি তশোধনাঃপ' কিক্কগধতাণি মর্গে কা চ 
স্তেযু স্রূপতা ৪৯) . 2 

খাবর'উ১। * শৃণুষ-রাক্ষণশ্রেষ্ঠ গরদীগ:ং লক্ষণ: তথা ৷ স্োর্ষাং রৌন্বাসীমাং'সংখাযা কত 
বিংশতিত 9০ 1 দেতসৃহম্মে যোক্দনাং 'অলিতীক্গারবিভৃতে | রোৌরবো হাসি সর ং এথমহ পনি: 
কীর্ডিতঃ ॥ ৫১ তষ্উভাম্মন্ত্রী-ভূমিরধস্তাতছিতাপিতা 1" ভিতীয়োৎ “ছিগুণত্ডন্মা ন্যইানোবথ 
উচ্্যতে ॥ ৫২।॥ তন্যোহশি বিভততম্চ্িষ্ভামিন্বে! নরকঃ শ্ৃতঃ | অনতামিঅ্রকোননাম উতৃর্থো 
দ্িণঃ পরঃ ॥ ৫৩॥ "ততত্ত কালন্ত্রেতি পধ্চমঃ 'পরিগীয়তৈ ।  আশ্রতিষ্ঠঞ্। নরকউযটীষন্রধচ 
সগডমং ॥ ৫৪ & অনিপ্রবনগ্ধান্তৎ সহত্মাণি ছিসপতি: । ফোজমানাং পরিধ্যানতমষ্টমং নয়কৌ- 
তষং ॥ ৫৫ ॥ নবমং তণ্তকৃতধ্ঃ দশমং কূটশাল্মলিঃ | কয়পত্রস্ততৈবোভিতুষ্াস্টঃ শ্বাঈভোজন 1৫৬1 
সন্দংশে! লোচপিণ"চ করভংসিকতা তথা । ঘোরা ক্ষারনদী চান্তা তথাগ্ঘ। কিভোজনা ॥ তথাষ্টা* 
দশমী"প্রোজা! ঘোষা বৈতরণী নদী ॥ ৫৭॥ তথাপরঃ শোণিতপৃষভোঁজনঃ ক্ুয়াপরধাঁবে। নিশিতিশ্চ 
চক্রকঃ। সংশোষণে! নাষ তথ।পি চাস্তে প্রোজ্জান্তবৈতে মরকাঃ স্থুকেশিন্ ॥ ৫৮ ॥ 

ইতি শ্রীবামনপুরাঁণে[পু্ষরদ্বীপবর্ণনং নামৈকাদশোহ্ধ্যাযঃ ॥ ১১ 

স্ুকেশি কহিল, আপনাব। কিন্ত পুক্ষবদ্ধীপকে ছুর্দর্শ, শৌচবিহিত ও ঘোবভাঁবাপন্ন এবং 
কর্্ার্থবিনাশকৃৎ বলিলেন ॥ ৪৭%। 

ধবিগণ কহিলেন, হে নিশাচব । এই পুক্ষবন্ধীপে কৌববপ্রমুখ দারুণ নবক সকল প্রতিষ্ঠিত 
আছে। সেইজগ্ন উহাকে ঘোরদর্শন ও বৌদ্র বলিষা, বর্ণন কব। হইল ॥ ৪৮ ॥ 

স্থকেশি কহিল, হে তপোধনবর্গ। এই দাকণ নবক সকলেব সংখ্য|। কত? তাহাদ্দেব পবি- 
মাণই বা কত পথ? এবং তাহাদেব স্বপই ব। কীদৃশ ॥ ৪৯॥ 

ধষিগণ কহিলেন, হে খাক্ষসপ্রীবব | তাহাদের লক্ষণ ও প্রমাণ শ্রাবণ কব। এই বৌববাদি 
নরক সকলেব সংখ্যা সমুদ্ধাধে একবিংশতি ॥ ৫০ | তগ্মধ্যে কৌববনাঁমক প্রথম নবক! উহ! 
দ্রিসহঅরযৌজন জলিতাঙ্গীববিস্তূত ভূতাগে সন্নিবদ্ধ | ৫১ ॥ উহার অধস্থ ভূমি তণ্ততাঅময়ী ও সর্ব 
বহি দ্বাবা'সংতীর্পিত। দ্বিতীয় নক মহাবৌধধ বৌববেধ দ্বিগুণ ॥ ৫২॥ তামিঅ নামে বিধান 
নধক'তীহা অপেক্ষা বিস্তৃর্ত। ' চতুর্থ নবক অন্ধতাঁমিত্র ইহাব দ্বিগুণ ॥ ৫৩1 ইহার পর পঞ্চম 
নয়ক কাঁলহপ্রনামে নির্দিষ্ট । উদনভব অশ্তিষ্ঠ ও অপ্রতিষ্ঠেব পৰ সপ্তম নবক ম্ঘটীযন্তর | ৫9 ॥ 
ইহার পর১অপিপত্র নবক দ্বিসগুতিসহত্র যৌজম বিস্তৃত । ইহ! সংখ্যায় অষ্টম | ৫৫1 নব 
তপ্তকুউ, দশম কুট শাল্মলী, একাদিশ কবপত্র ও দ্বাদশ নরক' শ্বানভোজননামে প্রসিদ্ধ ॥ ৫৬ ॥ 
ইহাঁর পধ যঁখীক্রমৈ সংদংশ, লোহপিণু, কবভসিকতাঁ, ভথঙ্কব ক্ষারনদী, কর্মিভোজন এবং 
ঘোরা তরী নদী" অষ্টাদশ নরক হূলিষা' নির্দিষ্ট ॥ ৫৭ ইহার পর শোঁলিতপুযভোজন, 
ুবাপ্রধ ওপনাপিউটক্রক 'এবং সংশোবর্ণনামক মবকি। হে ন্মকৌশিন্! (তামার নিকট নরক 
সক? কীীন'করিলাম ॥ ৫৮ 

ইডি গঁরামনপুবাঁণে পুক্ষরদ্বীপ বর্ণন নামক একাদশ অধ্যায সমাগত ॥॥ ১১ ॥ 
জেকএজিটিজ 



ঘ্বাদশোহ্ধ্যায়ঃ। 

চ্থুফেশিরুবাচ। কর্ণ নয়কানেতান্ কেন গচ্ছত্তি বৈ কখং। এগহগত বিপ্রে্রাঃ পরং 
কৌডৃহলং মম ॥ ১ । 

খবর উচ্ত। বর! যেন যেনেছু যাক্তি শালকটংকটং। স্বকর্্ফলভোগার্ধং নরকাম্ে 
ঘুষ তান্॥ ২৪ দেববেদঘ্বিজাভীনাং যৈনিন্দা সততনক্কত1। যে পুক্রাণেতিহা সার্থান্নাভিননাত্তি 
পাতিনঃ 1৩) গুরুনি্বাকরা। যে চ মখবিস্বকরাশ্চ যে। দাতুনিবার়কণ যে চ তেবু তে নিপস্তি, ছি ॥81 

[পিঙান্থতৈঃ। যাজ্যাধ্যাপকয়োশ্চৈয কতো ভেধোধমৈর্সিধঃ ॥ ৫ ॥ 
কক্তাদেকম্য দত্বা চ দদত্ানম্য যেখধমাঃ। করপত্রেণ পাট্যন্তে তে ত্বিধা যমকিংকরৈঃ ॥ ৬ ৪ 
পরোপভাপিজনক চঙগনোশীরহার়িণঃ । বালবালনহর্ডারঃ করভ্তসিকতাশ্রিত'ঃ ॥৭॥ নিম 
হিতোৎজতে! ভূঙ্ক়ে শ্রান্ধে দৈবেখ পৈভৃকে । স ত্বিধাকৃধ্যতে মর্ভ্যসতীক্ষতৃটগত খগোত্ত”মঃ ॥ ৮1 
মর্পাখি বন্ধ সাধূনান্তদ্ন্ বাগ্ভিনিকম্ততি । তন্ডোপরি তৃদস্তত্ত ভৃতৈভতিষন্তি পজিগ: ॥৯॥ যঃ 
করোতি চ পৈগুস্তং সাধূমামন্তখামতঃ | বজতৃগুনিত। জিহ্বামাকর্ষভেহন্ত বায়সাঃ ॥ ১ ॥ পিতৃ- 
যাডৃুরপাঞচ বে২বজ্ঞাঞ্চকুরুদ্বতাঃ। মজ্জন্তি পূযবিগ্তে ত্বকৃগ্রতিষে হাধোমুখাঃ ॥ ১১ ॥ দেবতা- 
ডিথিতৃতোবু তৃতেবত্যাগতেযু চ। অতুজ্ঞবৎন্ম যেই বালপিত্রগিমাতৃযু ॥ ১২৪ হৃষ্টান্থক্- 
পুরনির্ধানভূঙতে ত্বধমাইমে | ' হৃচীমুখাশ্চ জায়ত্তে তৃযার্ভ। গিরিবিগ্রাঃ ॥ ১৩॥ একপক্তাপ- 
বিষ্টানাং বিষমং ভোবজয়স্তি যে। বিড়ভোজনং রাক্ষলেন্্'নরকং তে ব্রজন্তি চ ॥ ১৪ ॥ একসার্থ- 

স্থকেশি কহিল, হে বিপ্রেন্রবর্গ! কি কর্ম করিলে, কিরূপে এই সকল নরকে গমন করিতে 
হয়, কীত্তন করুন। গুনিবার জন্ত আমি একীস্ত কৌতৃহলাক্ানত হইয়াছি। ১ 
৪ ধিগণ কহিলেন, যে যে কর্ম্ম করিলে, তাহার ফলভোগার্থ এই সকল নরকলাভ হয়, তাহ! 

» শ্রবণ কর ॥ ২॥ লে সকল পাপাত্বা দেবদেব ও দ্বিজাতিগণের1 নিরভ্তর নিন্দা করে, 
পুরাণ ও ইতিহাসার্থের অবঙ্ঞা ব। অশ্রদ্ধা করে । ৩॥ গুরুগপের নিনা। করে, যজ্ সকলের 
বিষ্ন করে, এবং দাতার প্রাতিষেধ করে, তাহারাই "এই £সমন্ত নরকে নিগতিত হয়। যাহার 

ৎ, পতি, সোদর, প্রতৃ, ভৃত্য, পিতা, পুত্র, যজ্য ও অধ্যাপক, ইহাদেয্র কোনরণ প্রভেদ 
সুনা। 8৫] যে সবল অধম পুরুষ দত্ত কন্ঠাকে পুনরায় অন্যদীয় হস্তে সম্্রফ্ণান . করে, 
কিরে! দ্াহাদিগরে করপত্রে ছ্ধা পাটিত করিয়া থাকে ॥ ৬॥ থমের সম্ভাপ উৎপাদন, 
নর হণ এবং বালব্যজন আত্মসাৎ করিলে, করম্তসিকতানুয়কে পতিত হইতে হয় | ৭৭ 
রা পৈতৃকশ্রান্ধে নিমক্্িত হইয়া, অন্যত্র ভোজন করিলে, তীক্ষতুড বিহঙ্ষম-সকল তাহাকে 

তু! আকুরধিত করে। ঘ॥। যে ব্যক্তি দাধুগণের মর্খ্তেদী বাক্য প্রয়োগপূর্বক তাহাদিগ্রের হা- 
মি স্গগ্ক পক্ষী সকল তূণড দ্বারা তোদনপূর্বক ,তাহার উপরি অবস্থিকতি করি! 
1১৪. ব্যক্তি জু্তখায়তি হইয়সাধুগণের প্রতি পিগুন ফ্যবহার . কনে, উর হা, 

বারসগণ , তাহার জিন্বা। আকর্ষণ. করিয়। থুকে। ১০ ঘাহারা. 
মুত ও ঞরুজনবর্গের প্রতি অবজা প্রদরন, কৃয়ে,.. তাহার! আও অযোদূখে পু, বিষ! 
মুর না মগ্ন তুইয়া থাকে ॥ ১১ - দবা়া, £অডিথি,  তৃত্য, অভ্যাগত ঘ্যজি সমূহ এব; 
বালক, পিতা, অয়ি ও রঃ অভুক্ত থাকিতে, তোছম করিলে ॥ ১৭ দু সু ও 
গুম ভক্ষণ করিতে হয: . অধিকলু। তাহার! সুখ! -ও ১১৯ 
ধার: অতিষান্র কেশ অন্ভব করে ১৩" যাহার এক তত 
নিধন ভোজন করায়, তাহায়! বিটভোজননাম্ 'নয়কে গন করিয়া পপ ৭ 



১২শ, অধ্যাক়ঃ1] বাধমগুরাণম্। ৫€ 

প্রয়াতাশ্ঠ প্ততশ্চার্থিনং নয়াঃ। অসংবিদ্জ্য ভুঙগত্তি তেযাতি গ্লেক্সভোজনং ॥ ১৫ ॥ গৌ- 
ঝান্মণাগঃ শ্পৃষ্ট! ধৈরচ্ছিটেশ্ট কামতঃ।  কিপ্যন্তে ছি কর্ধীত্তেষাং তণ্ডকৃতে প্থদারুণে (১৬ । 
ছুর্ধোগৃতারক! ৃ্। বৈরুজ্ছিতৈশ্চ কামতঃ | তেষাং নেআগতো। বহ্িত্ধ্যতে যমকিন্করৈঃ ৪ ১৭ ॥ 
মিঅজ।য়াথ জননী জোঠো ভ্রাতা পিতা শ্বল] । জাময়ে! গুরবে! বৃদ্ধ! ৫: সংশ্পৃষ্টাঃ পদ! নৃভিঃ 1১৮1 
ব্ধাংহর়স্তে নিগড়ৈলে হৈর্ষহি প্রতাপিতৈ: । ক্ষিপ্যন্তে রৌরবে ঘোরে হ্যাজানুপরিদাহি্ন: (১৯ 
পায়সং কশরং মাংনং বৃখ। ভুক্তানি বৈর্নরৈ:। তেযাময়োগুড়ান্তত্তাঃ ক্ষিপ্যতে বদনেডুঁতাঃ 1২০ 

ওরুদেবদিজাতীনাং বেগানাঞ্চ নরাধষৈ:। নিল্গানিশং শ্রুতা যৈস্ত পাপানামভিকুর্বভাং ॥ ২১ ॥ 

তেষাং লোহময়াঃ কীল। বহিবর্ণাঃ পুনঃ পুনঃ | শ্রবণেধু নিখন্তে বর্ণাজন্ত কিছরৈঃ ॥ ২২৪ 
প্রপাদেবকুলারামপ্রবেশ্মসভামঠান্ | বাপীকৃপতড়াগাংস্চ ভংজা বিষংসয়ন্তি যে॥ ২৩॥ 
তেষাং বিলপতাঞ্চর্দ দেহতঃ ক্রিরতে পৃথকৃ। কর্তীতি: ন্তীক্ষাতি: ্ারীত্রে্বমকিছয়ৈ: ॥ ২৪ ॥ 
গোত্রান্্ণার্কমঘিথ যে হি মেহত্তি মানবাঃ। তেষাং গুদেভাম্চান্তরাণি বিনিভ্ৃত্ততি বায়সা: ॥ ২৫ ॥ 
দ্বপোষণপয়ে। যস্ত পরিত্যজতি মানবঃ। পুত্রভৃত্যকলন্মাণি বন্ধুবর্থম কঞ্চনম্ ॥ ছর্তিক্ষে 
স্রমে চাপি স স্বযোনৌ নিপাত্যতে ॥২৬॥ শরণাগতং যেড্যজন্তি যে চ বন্ধনপালকাঃ। পতক্ি 
বন্্রপীঠে তে তাভ্যখানাত্ত কিছয়ৈ: ॥ ২৭॥ ক্রেশয়স্তি হি বিপ্রাদীন্ যাঁজ্যকর্মন্থ পাপিনঃ। তে 
পেষ্যস্তে শিলায়াং বৈ শোবাস্তেপি চ শোবকৈ॥ ২৮ ॥ স্াসাপহারিণঃ পাপ। 'বধাস্তে নিগড়ে- 
রপি। ক্ষুৎক্ষামাঃ গুফতান্বোষ্ঠাঃ পাতান্তে বৃশ্চিকাশনে ॥ ২৯ ॥ পর্বমৈথুনিনঃ পাপাঃ পরদার- 

একসার্থ প্রস্থানপূর্দ  প্রম্পর ভাগ না করিয়া, ভোগ করে, তাহারা শ্লেক্মভোজন নরকে নির্পা- 
তিত হর্ন ॥ ১৫ যাহারা উচ্ছিষ্ট অবস্থার ইচ্ছ। করির', গো, ব্রাহ্মণ ও অগ্নি স্পর্শ করে, শুদারুণ 
ঠপ্তকৃণ্ডে তাহাদের হস্ত ন্যন্ত কর] হুইয়! থাকে ॥ ১৬॥ যাহারা ইচ্ছ। করিরা উচ্ছিষ্ট অবস্থায় 
সুর্ধ্য, চন্ত্র2ও তারক। সনার্শন করে, যমকিক্করগণ তাহাদের নেত্রমধো অগ্নিস্থাপন পূর্বক তাহা 
গ্রীজলিত করিয়! থাকে ॥ ১৭ ।॥ যাহার! মিত্রঙ্জায়া, জননী, জ্যেষ্ঠ ভ্রাত। পিতা, শ্বসা, জাঙি, 
গুরু ও রৃত্ষবর্গ ইহাদিগকে পদ দ্বার] স্পর্শ করে 1১৮ অগ্নিতে অতিমাত্র সম্ভাপিত লৌহনিগড় বায় 
তাহাদের পদ বদ্ধ করিয়া, ভয়ঙ্কর নরকে নিক্ষেপ করিলে, তাহাদের জান পর্যস্ত দগ্ধ হইয়া 
ধাকে $১৯। যাহাব] পায়স, কশর ও মাংস বৃথ! ভোজন করে, তাহাদের বদনমধ্যে বিচিন্বাকাতি, 
তপ্ত লৌহগুড় সকল নিক্ষিপ্ত হইয়! থাকে £২* যাহার। সর্বদা গুরু,দেব, ঘিজাতি ও বেদ সকলের 

নিন্দ] শ্রবণ করে, সেই পাপকর্্! নয়াধমরদিগের ॥ ২১ ॥ কর্ণমধ্যে ধর্রাজের কিছ্করগণ অধ্নিবর্ণ 
লোঁইময় কীলক সমন্ত বারম্বার নিখনিত করিয়া! থাকে ২২ ॥ যাহার! প্রপা, দেষসুলারাষ, 
বিপ্রবেশ্ম, সভামঠ, বাপী, কৃপ, তড়াগ এই সকল ভরগ্র করিয়া, ন্ট করে ॥ ২৩॥ অতীব ভরঃগর 
ঘমকিছ্কর কল স্তীক্ষ কর্তরী ঘারা তাঙাদের দেহ হইতে চর্ম পৃথক ও ভঙ্নিবন্ধঈী তাহারা 
বিলাপ'করিরা থাকে ॥ ২৪॥ যাহীরা গে ব্রন্দিণ। অগ্নি ও অর্ক, ইহাদের অভিমুখে মূত্র ত্যাগ 
করে, বায়স লকল তাহাদের গুহদার দিপা, জন্্র বাহির করিয়া ধাফে ॥ ২৫ ॥ যে ব্যক্তি আত্ব- 
পৌষণপরীয়ণ হইয়া, অকিঞ্ন পু, ভৃত্য, কলর্জ ও বন্ধুবর্গকে ছুর্ভিক্ষ ও সংত্রযসময়ে পরিহাক 
করে, তাহারা কুষ্ুরযোনিতে নিপাতিত হয় । ২৬। বাহারা'শরণাগতের পরিত্যাগ ও বন্ধন 
পালন করে, তাঁহারা খ্মকিন্ীর কর্তৃক তাড়িত হইয়া, হস্ত্রপীঠে নিপতিত হয় ॥ ২৭॥ যেসকল 
পাপ, ব্রাঙ্মণাদিকে যাত্যকর্থে ক্রেশ প্রদান করে তাহাদিগকে শিলার নিষ্পিষ্;ও শোষক ঘারা 
শোধিত কযা হয় ।২৮। ভীসীপহরশ করিলে, নিগড় ছারা বন্ধ হই ধাকে? এবং ক্ষুধায় 
অভিমাত্র কৃশ,' শুক্ালু ও শুধর্কঠে বৃশ্চিকাশলে নিঁলাভিত হয়। ২১৪ যাহারা পর্বসমর্ষে 



২, বাযনপ্রজ!গযত। [১৯শ, অধ্যায়ঃ |" 

রাড বেএ. জেনুফিচ৫::কৃহাআায়ালিজফেওড 7লিং (৮৩*.:হীপো হবার নব ঘারে: কে য।পকেচুক্ডস নিলট১, পিতা বে. করফেমহটব নিত হয়নি বাজিকিন -$ড় পাতাতে -উবিক,জে-াছে পবা ++, লাচতিগ বাহ 
বৈ ভুরি যানইব. পরস্পর; ্য়ডিগজেহযানালিবারিক্ক: 148 গাতছিঞকক]ুঘু মা 
পিোছটাধনচ” গেলিখুলাদধ:পাতং “গা হম কি করে ১3%1 সনি জোক হরর 
বিখ্রংসকহন যে) পৰা ভূতুগ্যঙ্গ কমীন্ত্তক্ষেংপিপলিকা$:৩%। “গালাদূাদো পি 
পরতিগ্র/ভি ক্িখা,।, হাকে] হুলমনূষ্চ মুুযসেল কীটক)।12৬), পুটমা বুশিনে মাত- 
খৈরোভোালীবিন ক্ষিপ্যন্তে বুকজক্েতে নরকে, বন্ভনীচর।১29 - ঘুর্ণ কোটি ,চ, বন্ধু, 
শাফাপে। গুয্ডয়ম:।, ডঃ! গোতৃমিহ্ত | গেক্পীরালহত 01 5৮11 এতে নর হিরা 
চ ৫মারু:বেরুরিপভর |? সোসবিরিহিণে!.এষ,ছ স্বেদরিকরিপুত্ব8/। ৬৯1 বন ১৪ 
নিডারৈমিভলাশকার ) . কুটদ্যক্ষিগুা, বেচতে মহারোরবে হেত 18০0 বশ্ববাূহতাণি 
জক্নামিশ্কেস্থিতাঃ,।. তাবচৈচবাদ্ধতামিত্রে অমিপত্ধবনে অচ+18১। ভ্বাবটক জটীয়ছে 
তথকুন্ডে ততঃ গ্ররং ।গ্রপ্যাতো.ভরড়ে তেয়াং যৈরিদং।ছুক্ধতং কুড়ং ॥৪২।। ব্ত্বেতে বরা, ক্স! 

রৌরবাদক্বেদিভা? ; তে-সর্বে ক্রমশঠ প্লোজাঃ কতা লোকবিনেতে ॥.৪৩%। থু! ছকাপাং 

গ্রবরে]. জন্তার্দবে। যখ। গিরীগাযপি শৈশিরান্রিং। * বগ্জাসুধানাং, আুবর। মদর্শনিং। যথ। প্বগামাং 
বিনক্লাতনৃজং। মুহোগাপ প্রবরোপ্যনত্তো, যখ)ছ ভুতু মহী, প্রধান) / ৪৪ ॥ নন্রীবু গজ 

মীসজত হয়, যাহান্সা। পরাণ মর্শনি কবিষা থাঁকে, তাঁছান্দিগকে বহিন্তপ্ত কৃটাপ্র- শান্সুলি জাঁজিঙন্ম 
কঙ্গিত হয় ॥$* & যাহার] উপাধ্যাষকে অধ;কৃত করিয়া, অধ্যয়ন করে এবং যে র্যদ্ধি তাঁহা- 

কের জ্খ্যাপন্ায় গবৃত় হয়, তাহাদিগকে মন্তকে শিকা। বকুন করাইয়। থাকে ॥ ৩১1 বাহাবা 

জলমাযধ্য মুস্ত, গেম্ম। ও পুণ্তীয় উত্তর্জন ]ুকরে, তাহার] প্ুমপূরিত্ হর্ষ, বিভ্রামূত্রে, মিপ্তিত 
হৃ্ধ ৮৩২৪ যা়ার। শ্রান্ধে পরস্পর আতিথ্যবিধানে ভোজন করে. না, নেই'মুঢ়ুগগ ,এারস্পর 
দৃষাত ভক্ষণ করিয়া থুকে&€৩॥ . বেদ, বন্ধ ও গুরু -তাগী হইলে, এবং মাতা পিতাচকও 
ডৃাঞ্ত করিলে, যমক্রিক্করের! সেই-পাপাআআকে গিরিশ, হইতে অধঃপাতিক কয 8২০৪), যঠহায়। 
গুনছে র পতি যাহার! কঙ্গাবিধ্যংসক এবং যে ব্যদ্ধি জগৃর্তজান্ের শ্রাঙ্ধভোবী, তাহার। বমি ও 
পিশপিরা তক্ষণ করে ॥ ৩৫১। 'চগ্ডাল, ও ভত্্যজের +নিরট- ডুক্ষিণ, এরতিগ্রহ করিলে, যঠদক 
ওনজমানউভনেই-আঅর্কীট .হইয়। থাকে ॥ ৩৬॥ যাহার) গ্রত্গণের "পৃঠমাংর় ভোজব.করে; 
এবং যাহার :থুধনাংয়গকিক্রয় করিয়া, জীবিকা নির্বান্থাকরিরনংথাকে,এছে'রজনীচর ! *আহাদিঞকে 
ববছন্ধতকুররে নিলাতিত কর হয় ॥ ৩৭ |, রে ব্যেজি হ্ব্র-চুরি করে রেন্হত্য! কচ ন্কা-খণাৰ 
কঞে।১গুরুপ্হ) গমন্্ব করেত গ্রে! ও ভূমি হরণ ওর গে। জট 9 বনুক-বধ করে ও ৩৮০৮ "মে 

সরুতধ,ওুঘিকাতি.ৌ। ব্রিজ এুসাম, বিরুয় ও বেষ রিক্য করে ৮৮৯৭ -কুটবৃত্য যো গকরে, 
শ্বৌছ প্রি করে, রিস্যনৈমিত্বিক বিনাপংকরে ও কুট স্মক্ষ্য প্রান কর” তাড়ি কৌযৰ 
নরকে ঝুঁস করিয়া! থাকে |. & দপরর্ধ মহ £ট্টিরণে রক, এক্সবদ্িত রুনি পপুতযারটতাবন্। 
সংখ্যক বৎসর দিম্নি-নরকে রাস কে । তর] জটুকেকতা কুন হনব যব জড় অন্ধড়াছিতে, 
ভুরিপজব 858 টিক :9 তধনত্তর ডৃকৃতেটীনিপতিত,হাঠ),বাকেচ?২ 115 ভাষার 
নিকট এই যে ন্যিফর.সরক অরুল রীর্ন্ৎ করিলার৯/লোরুনিনিত কত বি রা - 
বম জে হিফয (ুাগ. করিয়খাকে ॥.৪৩৫৫ 
চুন .ওয়ন দ্ুয়খণের মধ্যে প্রধান, হিয়ার্যক যেমন এ্গণের বরিষ দুরনএযেদন, 

হ্য়ুহগাখের [হঠ। গুড যেন পক্ষিগণেয পরব, সর ফ্রেন, মহোন্তগ্গরের সএগধ্য, গৃরিনী 



১২শ, অধ্যায়ঃ || বাম্নপুরাণয । ৫৭ 

জলজেবু পুনং নুহ রিৃখোযু হয়াভ্যি ভক্ত ক্ষেতে যত কুরুজাদলর; তীর্থেবু বত পরবর 
খ্দ্কং ও সর চৈবেঙিবমীনসং বর্ধী খসেষু পুদ্যযু ।ছিদমত ধা) *গোকেঁযু 

সদনং বিরঞ্চে লত)ং বথা র্শরিধিকিদান্ু॥ ?৬ 1, বথাশ্বমেখ: ্রব্রঃ করতুনাং পুঁো ধা ্  
বতাশ্বরি্ঃ। ভপোঁধনানীমর্পি কুপ্তধোনি: তির ধর্ঘদিহগিমেঞ। ? ৪৭% মুখ্যং পুরাপেযু যখৈব 

মত্ন্তং স্বারভুবোক্তিত্বপি সংহিতাপ্ছ ৷ মন্থুঃ শ্মৃতীনাং প্রবরে। যখৈব তিথীযু দর্শো বিবুধেষু 
বাসবঃ ॥ ৪৮ ॥ তেজদ্বিনাঞ প্রবরোর্ধ' উত ধি্লেধু চষ্ছেণ- জলধিহ'দেযু ৷ ভবান্যথ রাক্ষসসতমেযু 
থাশেছ নাসন্িমিতেবুদ্ণসি১৮৪৯,॥ ১ জ্ঠােবু ঘঃলিথিপদেনু বিবাশ্চতুম্পরে গৌস্চ যর! মগ্নেমবঃ | 
পুপ্পেু জাতী নগরেযু কাক্ধী নারীযু রস্তাশ্রমিপাং গৃহস্থঃ ॥ ৫০ ॥ কুশস্থলী শ্রেষ্ঠতমা পুরেবু র্কেু 
চ'অধকদোপটা "ফলের চুতো! দুভুলেধরশ্বোকঃ 'সর্কোরধীনগাং পরক্র/চ পথ] ॥৫১ ॥। . জুলেযু।কন্দঃ 
জ্ঞাবয়ো যখোজো বযাধিঘজীর্ঁ ক্ষণদাডরেঞ্জ.। শ্বেতেছু দুগ্ধ: প্রবরণ অত্থব কার্পাসিকং প্রাররুণে ছি 
ঘন্ষখ-। ২1 । ৩কলান্দর * মুখ্যা -গণিভজতা ' চ বিজ্ঞানসুখ্যংত , যথেম্্রজাল্গং |. *শারেমু 
যুধ্যান্জেপি -কাচমাচী রলেধু সুখ্যং লবগং যাখুব ॥.৫৩।  ফলেষু তালে! নবিবীধু পম্পা 
বনৌকভ্রোষেব,চ*খক্ষরাজ:-। মহীরুহেঘেব যখণ বট যী .হরে, ক্ডান্বড়াম্বরি্ঠত 8 ৫3 ॥ যথা 
সতীনাঃ, ছি বনুতা.. হি ফধাক্কু্নীনাং কিলা বরিষ্ঠা । যথ] বৃষাণামপ্রি নীবূরণৃক্তৈব 
সর্ধে্ষপি ছুঃগহেফু ॥ ৫৫. ছর্গেবু রোল্েছু, নিশাচয়েশ বখ1 নদী বৈতগুপ্রধান!। 
পাঁপীযসাঃ যদ্ধদিজ কৃত: সর্কষু পাপেধু নিশাচরেন্দর ॥ ৫৬॥ ব্রহ্ম্রগোদ্রাদিযু, নিষ্কৃতিহি 

যেমন পঞ্চভুতের মধ্যে প্রধান ॥ ৪৪ ॥ অথবা, নদী সকলের মধ্যে গঙ্গা, জলজ সকলেন 
মধ্যে পন্ম ও দৈত্যশ্রেষ্ঠগণের মধ্যে হরচরণভক্ত যেমন শ্রেষ্ঠ; অথবা ক্ষেত্রের মধ্যে য কুঁরুজাঞজল, 
তীর্থের মধ্যে পৃথুদক ॥ ৪৫॥ সরোবরের মধ্যে উত্তর মানস, পুণ্যারণ্যের মধ্যে নন্দন, ভুবনের 
মধ্যে বিরিঞ্সিদন ও ধর্ধমবিধিক্রিয়ার মধ্যে সত্য যেমন প্রধান ॥.৪৬ ॥ অথবা, যজ্ঞের মধ্যে 
অশ্বমেধ, স্পর্শবান্ পদার্থের মধ্যে পুত্র, তপোধনের মধ্যে অগন্ত্য ও আগমের মধ্যে শ্রুতি 
যেমন শ্রেষ্ঠ ॥। ৪৭ || অথবা পুরাণের মধ্যে মৎসাপুরাঁণ, সংহিতার মধ্যে শ্বাধস্ুবোক্তি, স্থৃতির 
মধ্যে মন্থ, তিথির মধ্যে অমাবন্যা ও দেবতার মধ্যে ইন্দ্র যেমন শ্রেষ্ঠ ॥৪৮॥ অথবা! স্থর্্য 
ঘের তর্তেজন্থিগণেয .'প্রধান, চঙ্র যেমন , নক্ষত্রগণ্র . ত্গ্রগণ্য, জরধি যেমন হদ 
সকলের বরিষ্ঠ, তুমি যেমন (রাক্ষসসত্তমগণের প্রবরভাবাপন্ন, নাগপাশ্ যেমন পাশ স্কলের 
গগন ও.রন্ধ]2যেমন ভিমিতের জগ্রগধ্য ৪ ৪৯|॥ অথবা ধাম্সের মধ্যে শাবি, ফিপদের মধ্যে 

জ্ামণ, চুষ্ধদের মধ্যে গো! ৪ সিংহ পুষ্পের মধ্যে জাতী,নগরীর মধ্যে কাগ্ষী, নারীর মধ্যে রল্জা, 
জাশ্রমীরমধ্যে গৃহস্থ যেমন শ্রেষ্ঠ ॥ ৫০ | * ছথব! পুরের মধ্যে কুশস্থলী, দেশ্রের মধ্যে মধ্য দেশ, 
ফ্যযের,মুষ্যে চু, সুকুলের মধ্যে .ঃসশোক্ ও ওষধিগণের মধ্যে. পথ্য] যেমন বরিষ।.৫২.॥.অথব! 
মুললের মোনা, বঠারির মধ্যে অন্ীর্ ব্যাধি, শ্বেত মধ ছু ও. বূণ্রে মধ্যে কার্পামিক 
বয় প্রেয়ান 1১৫২. অথুব] ক্লার ,মধ্যে গণিতজ্ঞত! যেমনু টি যেমন, বিজ্ঞানের 
মধ়্সুখা।শান্ের মধ্যে, কাঁকম্াচী. যেমন প্রধান, রসের ধোন হন 'বরিষ্ঠ'॥ ৫৩॥ অথবা, 
কুকের মও্যু ভালু, ধনীর মধ্যে, পৃজ্প, বনবানীর মধ্যে পক্ষ, রুহের ইধ্য বর্টও 
সে ব্যে হম যেযুন শ্রেষ্ঠ ৫৪0, অথবা, হিয়ালনুদিনী. য্মেন সতী প্রধান, 
এর নুর অথগণ্য ও নব বৃষ যমন বৃধতগণের প্রধান, ঘুঃসহ ॥৫৫ 0 উম ও 

1মো, বৈরী, নদী এঘেমর : মপভুধাপনণ” ছেপে, পদ 
টা ৬ সী ৬৯ মধ কুতম্বও তেমূ' অগ্রগণ্য | ৫৬।। বদ্ধ ও ১গোজাদির বরং নিষ্কৃতি 

ও 



৫৮ বাঘনপুরাশমথ। [১৩শ, অধ্যায়ঃ 

নে, নৈবান্ত ভু [হইচারিণঃ। ন. লিষ্কাতশ্গাপ কৃততবৃত্তেঃ সুরধাৎকৃতং নাশয়তো হন 
॥৫৭॥ 

ইতি আবামনপুয়াণে কর্বিপাকে। নাম[দাদশোহ্ধ্যায়ঃ ॥. ১২ ॥. 
রঙ 

জযোদশোহ্ধ্যায়ঃ। 

স্থকেশিরুবাট। ভনস্তি'রুদিতা খোর! পুকষরীপসংস্থিতিঃ। অঙ্থ্বীপদ্ত সংস্থানং কখরংত 
মহধযং £ ১॥ 

খবর উচ্ঃ। জঙ্ব্বীপন্ত সংস্থানং কথ্যমানং নিশাময়। নবতেদ: সুিসতীর্পং শবর্থযোক্ষফল- 
প্রদং ২॥ মধ্যে িলাবৃঁতো বর্ষে! ভদ্রান্তঃ পুর্বাতে ভ্রতঃ1 পূর্বদন্দিণতে। বর্ধে! হিরগ্ান্ 
রাক্ষসেশ্বর ॥৩॥ ভারতে! দক্ষিণে প্রো! হরির্দক্ষিণপশ্চিমে । পশ্চিমে কেতুমালন্চ চম্পকঃ 
পশ্চিমোত্তরে ॥৪৪॥ উত্তরেণ কুরোর্র্ধ: করবৃক্ষদমাবৃভ:। পূর্বমূত্তরতে। রম্যে বর্ষ: কিংপুকুষঃ 
্বতঃ 8৫ পৃণ্যা রম্য নবৈবৈতে বর্ধাঃ সালকটংকট । ইলাবৃতাদ্যাশ্চৈবাইবর্ষং মুক্ব ভারতং 1৬ 
ন তেবস্তি রুগাবস্থা। জরামৃদ্াতয়ং ন চ। . তেষাং 'ত্বাভাবিকী পিদ্ধিঃ সৃখপ্রায়! হযত্বতং ॥ ৭ ॥ 
বিপরধ্যযে। ন তেতস্তি নোত্তমাধমমধ্যমাঃ | যদেতস্তীয়তং বর্ষং নবধীপং নিশাচর ॥৮৪ সাগয়াং- 
তরিতাঃ সর্ব অগম্যাশ্চ পরম্পরং। ইন্ত্র্থীপঃ কশেরণাস্তাতপর্ণে! গতন্তিমান্ £৯॥ নাগর্থীপঃ 
₹টাহশ্ঠ সিংহলে। বারুণভখ।। অয়ন্ত নবমন্তেবাং ঘীপঃ সাগরসংবৃতঃ॥ ১*॥ কৃথারাখ/ঃ 
রিখ্যাতে! ত্বীপোয়ং দক্ষিণোত্তরঃ। পূর্ব কিরাতা ধরন্যাংতে পশ্চিমে যবনাঃ ন্বৃতাঃ ) ১১॥ 
নন্্াদক্ষিণতো। বীর তুরফষান্্রপি চোত্তরে। ব্রাঙ্ষণাঃ কষততিয়া বৈস্তাঃ শৃত্রাত্বংতয়বালিনঃ ৪ ১২ ঃ 

পাছে, সেই ছু্চারীর কোনরূপেই নিষ্কৃতি নাই । বলিতে কি, অবকোটিতেও সহ্বৎকৃত- 
বিনাশকারী কবতত বৃত্তির মুক্তিলাভ হয় না ৫৭ || 

ইতি প্ীবামনপুরাণথে কর্মাবিপাক নামক দ্বাদশ অধ]ায় ॥ ১২ ।। 

স্মুকেশি কছিল, আপনারা ভয়ঙ্কর পুকরত্বীপসংস্থিতি বর্দন করিলেন। অধুনা, অন্ব্বীপের 
সস্থান কীর্তন করুন ৪.১ ॥ 

খবর কহিলেন, জন্বত্বীপের সংস্থান বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই দ্বীপ নয় ভাগে বিষ্টি 
অতীব বিস্তীর্ণ এবং ্বগ্গ ও অপবর্গ ফল প্রদান করে ॥ ২ ॥ উহার যধ্যভাগে ইলারৃত বধ, .পুর্কে 
পরম বিচি ভ্াস্যবয, হেরাক্ষসেশ্বর ! পূর্ব দক্ষিণে হিপপ্াম্বর্য ৪ ৩। দক্ষিণে ভীয়তবধ, 

এ ওমৃত্যুতয় নাই। 
ধাকে 84) তখার ফোনরণ বিশর্ধয় নাই, এবং উদ, 

শির্কনাই গকলেই ই ধার সান । হে রিশাচর | এই ভীকতবধ নইটা দীপ 
রা ৮ প্প্ পরস্পর সাগ্াতরিত্ ও চি [। উহাফের না বধ, ইরহীপ, 

| কা যান্। 88. ৮ লে? পা র্ 



১৬, অধ্যায়) বামনপুরাগমূ। ৫৯ 
পা্যা কর্মাভিঃ কতপাবনাঃ । তেষাং, সংব্যবহাযন্ড এভিঃ কর্্মভিরিব্যড়ে॥ ১৩॥ 
ব্গাপ্বগর্ধাতিক্চ পুপাং পাপ তখৈব চ। মেজো! মলয়ঃ সহঃ শভিযা ৃক্ষপর্বাত; & ১৪1 
বিদ্বান পৃরিযাজস্চ সপতা কূলপর্বাভাঃ। তথান্তে শাহনতা কুখর মধ্যবাদিনঃ॥ ১৫॥ বিস্তা- 
রোচ্ছরিণো রম্য বিপুলাঃ গুভলানবঃ। কোলাহলশ্চ বৈরাজে! মন্গরো! ছুর্তরাচলঃ ॥ ১৬॥ 
বাতঠুমো। বৈদ্যুতষ্চ মৈনাকঃ লয়সম্ভধা। তুঙ্প্রস্থো ন্ঃগগিরিস্তথা গোবদ্নাচলঃ ॥ ১৭ ॥ উজান 
পুপগিদিরবুদে। রৈবতত্তধা। খয্যুকঃ লগোমজশ্চিজকুটঃ কৃতন্মরঃ ॥ ১৮॥ শ্ীপরকতিঃ কোক- 

চখ € 

পকঃ শ্তশোহনেপি পর্বতাঃ। তৈর্কিমিশ্রা জনপদা! স্ে্ছাশ্চা্যযাশ্চ ভাগশঃ 1১৯॥ তৈ: পীয়তে 
স্রিচ্ছে্ঠা যা: সমযকূ তানিশাময়। সরদ্তী পঞ্চরূপ! কালিন্দী চ হিরণ্ভী ॥ ২০ ॥ শতত্রশঙ্ি- 
কা!নীলা বিততেরাবতী কুছ: । মধুর হাররাবী চ উশীরা ধাতুকী রস 8২১৪ গোমতী ধৃতপাপা চ 
বাছুদা সা দৃষদ্ধতী। নিংন্বয়! গণ্ডকী চিত্র! কৈশিকী ছ বধুলরা ॥ ২২ ॥ সরঘুশ্ঠ ললোহিত্যা হিমৰৎ 
পাছনিঃম্তাঃ। বোদন্মৃতিবোদিসিনী বৃত্র্ী সিদ্ধুরেবচ ॥ ২৩ পর্ণাশ] নন্দিনী চৈব পাবনী চ 
মহী তথ!। শয়া চর্্ণ্তী লুপী বিদিশ! বেধুমত্যপি ॥২৪ ॥ চিত্র হোঘবতী রম্য! পাঁরিযাজো স্বাঃ 
স্বতাঃ।. শোণো মহানদী টচব নর্শদ] স্থয়স! ক্রিয়া ॥ ২৫ ॥ মন্দাকিনী দশার্ণ। চ চিত্রস্ুটাছি- 
দেবিক1। চিত্রোৎপলা বৈ তমসা কয়তোয়া! পিশাচিক]॥ ২৬॥ তথান্কা পিলল্লেণী বিপাশ। 
বঙুলাবতী। সৎসস্তজ! শুক্তিমতী চক্রিণী ত্রিদিব বন্ধ ॥ ২৭। খক্ষপাদপ্রস্থৃত! চ ভথান্যা বল- 
বাহিনী । শিবা পয়োফী নির্বিদ্ধ্যা তাপী সনিষধাবতী ॥ ২৮ 'বণ। বৈতরনী চৈব লিনী বাহু 
কৃমুধধতী । তোর! রেবা 'মহাগোরী ছুর্গন্ধা বাশিল! তথ। ॥২৯ ॥ বিদ্ধাযপাদ প্রহৃতাশ্চ নদ্যঃ পুণ্যজলা: 

অভ্যন্তরে বাস করিয! থাকে ১২৫ যজ্ঞ, যুদ্ধ ও বাণিজ্যাদি কম্্পরস্পর। দ্বারাই ইহাদের সংব্যবহার 
সম্পন্ন হয় ॥১৩| এবং স্বর্গ, অপবর্ণ ও পাপপুণ্যও সংসাধিত হর) থাকে । মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শত্তি- 
মান, খক্ষ (১৪ বিদ্ধা, পারিযাত্র, এই কষটী ইহার কূলপর্বত। তদ্ব্যতীত, অন্য শত মহত 
পর্বত ইহার মধ্য অংশে প্রতিষ্ঠিত আছে ॥১৫॥ তাহার! নকলেই বিশ্তৃত, উচ্ছি ত, রমণীয়, 
বিপুল ও স্মন্পর সাববিশি্ট । কোলাহল, বৈভ্রাজ, মদার, ছুর্ধর ॥ ১৬ ॥ বাতধুম, বৈদ্থ্যত, 
মৈনাক, সর়ক তুগ্রশ্থ, নাগগিরি, গোবর্ধন ॥ ১৭॥ উদঞাযস্ত, পু্পগিকি, অর্বূদ, রৈবত, খব্য- 
ঘৃক, গোমত্ত, চিকূট, কতল্মর ॥ ১৮ ॥ প্রীপর্কত, কোকণক এবং অন্ঠান্ত শতসহশ্র পর্বত ইহাতে 
সঙ্লিবিট আছে । আার্ধ্য ও শ্লেচ্ছদেশ সকল ইহাদের সহিত বিভাগক্রমে মিলিত হইব! আছে 1১৯ 
অহত্য অধিবাসীরা যে সকল সরিদ্বয়ার সলিল পান করে, সম্যগ্রূপে তাহাদের বৃতান্ত শ্রবণ 

| সর্ম্বতী, ১ কালিনাী, হিরথতী ॥ ২০) শতঙ্র, চক্ত্িকা, নীলা, বিতন্তা, রা 
, মধুর, হারযাবী, ৃ , সা &॥ ২১॥ গোঁষতী, পা, বাহদা, পৃহদ্ধ্তী, 

লি মা কা ॥ ২২ সরধূ ও লোহিত এই মকল নদী হিমালয়ের 
পাদদেশ হইতে বিনিঃকত হইয়াছে । বোস্বতি, বেদকিনী, বৃত্রতী, লিদ্ুশ! ॥ ২৩ পথী, 

নন্দী, পানী, মী, শরা, চশ্থতী, লুপী, বিদিশা, বেধুযতী॥ ২৪ ॥ চিজ! ওঘবতী এই 
সকল নূদী পারিধাত পর্বত হইতে পাছুভূতি হইয়াছে । শোঁণ, মহানদী, নর্শদা,সুরসা, ক্রিয়া ।২৫। 
মন্ধািনী, দপবরণণ, টিকূটা, অহি্বিকা, চিত্বোৎপলা, তমসা, করতোয়া, পিশাচিকা ॥ ২৬। 
পিগলশ্রেনী, বিপাশা, বঞজুলাবতী, লৎসংতজা, শুভিমতী, চক্জিণী, ত্রিদিবা, বন্থু ॥ ২৭। বলবাহিনী 
এই সকল নদী খকপাদপ্রাহুভৃতি বলিয়া! গ্রথিত আঁছে। শিবা, পরোী, নির্বির্ধা; তাপী, 
নির্ষধীবতী | ২৮1 বৈণা, বৈতররী, শিনীবাছ, কুদুদ্বতী, ভৌরা। বেরা, অহানাগরী, ছ্ন্ধা, 
বালিশী-) ২৯॥ এই সকল নদী বিদ্ধাপর্বতৈর পাদদেশগ্রন্বত । ইহাদের জল পরমপবি 



৬ বামনুপুরাণম | 1১৩৭. অধ্যায়: | 

তা | কস ৮ সি: স্রিঘতী, ॥ 21 | বিশম ধা 
এত ডা" দা 

টি ্ পি 2 না বি 
বদ গাধা 12 পগতে! দা (১1 রী সা 

হত ক্ষত নদে না ॥৩৪-। সদীকাঁলবহাশ্চান্যাঃ় 
বা দেশাঃ” পিবসতি শস্য রা 1515, বত ও 

হা । বুকাঃ শাক রফটৌরবান্চ কলি & দিব দাত 1১ 
চা অভীরা: শাঠাবানকী; বুলি জীরাঃ রান 
বাবা, শৃা: ঠলবাঞ্চ সবটা । হা ধবনাটিক্ লী গা, শৃরবা 
ঈলিত্ু্ পারাঁধতসম্যকধা: ।': “মীঠূরোকধার্চ £ কৈকে রপমাঁভূবা। কষা্রিয়াঃ 
এরতিবৈভীষ্চি ত তথা  শুউুলানি5। | কারোর, ধরা বর স্ছিছকোকিকৃ! 1" বণাক্চৈষ 
্ বধ বীহিতোদরা:। আইৈয়া পউদৃহাজ শুক কা: ৪3.1. ১৪১৯ 

চুডিকাত্তঙগণৈ: সহ ।. অলসাম্চালিভ্রি, কিরাভানাঞ দাতর27৪২ ৪ আমসার 
কমা কুপার্থা গণকাস্তথা!। তা: কুকার, দাস পাদাঃ সক্কূটাঃ ॥ ৪৩। মাওব্া 

পাখবীঘাশ্চ উত়াপথবাসিনঃ! । জঙ্গা বর্গ মদ্গ-রবা স্িিবহিরির়্াঃ ॥ ৪৪1 ' তথা প্রব্ 

১৬ মাংসাদ। বলদাস্তিকা:। ্ন্দোতরা: প্রাবিজয়া ভার্গবাঙ্গয়মর্ষকীঃ ॥ ৪৫ ॥ আ1গ্জ্যোতির্ধাঃ 
পৃষপ্রাশ্চ বিদেহাত্তাঅলিপ্তকাঃ। মালা মগধমানন্দাঃ প্রাচা। জনপদ ভুমে ॥ ৪৬ ॥ পৃ, শ্চ 
কেরলাশ্চৈব চৌঁড়াঃ কুল্যাশ্চ রাক্ষস । জানুকা মুষিকাদাশ্চ/কুমারাদ! মহাঁশিকা ॥ ৪91 মহারাষ্ট্র 

ও প্রেশ্ততারাপন্ন । গোদাবরী, স্ীমরধী, ক্বে!, সরিদ্বতী ॥ ৩০$ : বিশ্ব, নুপ্রয়োগা, 
বাঞ।) কাবেরী, ছুঙ্কো?া। ন'লনী, বারিনেনা কলম্বন] ॥ ৩১ ॥ এই রা মহানদী সহাপরর্বতের 
িফদেশণ্হইত্ে বিনিঃকত] হইযাছে। ক্লুতম্যলা, তাস্তপর্ণী, বন্ুলা, উৎপলাদতী ॥ ৭২৫” গুনী, 
সুদাসা, এই সকল নদী শক্তি ত্প্রস্থুত, রলিয়। প্রধিত, আছে+. ইহার প্লকলেই, পৃরুমপুঁরির 
সকলেই পপ, প্রশমন করিঘ় থাকে | ৩গ£ সকলেই জগত্রর-এ দননট.১৪ সকুলেই 
সাগরের, বনিত] ।« “হে রাক্ষাসণ এতঘ্যতীত, সহ সহাম ক্ষুদ্র নদী ইহ গ্রহতিত ডে ।$। 
ইহাদের সা কেহ জ্নকালপ্ররাহিত, কের! বর্মাকালেই গ্রবাহিত-্ছ্বু়া থাকে । শোকর 
র্যক্কিগণ ব্বেচ্ছানারে এই সকগ পবিজ, নন ক্ল,প্রান করেএ ৩৫ ॥. 

, মধানেশে ব্কষ্যমাণ জাতি সকল বাস বরে | ত্র, কুহু, .কু গুলা» পঞ্চালচণকৌপি। ক, 
শক, ব্বর্র, কৌরব, করি, এন, আব, মর্শকে, অীর১, শাঠ্যধানুক, নাজনিন নি, 
কালতোয়দ ॥ ৩৬1৩৭ ॥ আপ্ররাতে, .শৃত্, শীল্ব খ্টেক, গড়ার ১০৫৯ 
ধাতব, লিখ, পারাবন্ত,সুষক,,যাঠর, উগকণর। কৈকের সি 1 
করিজাজ। উরদ, ররর, ৯ ১8,৪০1 যে? পি ১০:৯৮ শয়ন ও 
₹ুশেরক বাজপ্ররাশে বাস; কুরে ॥ ১ বন্দুক) তারার, কু(ভিক? তথ: অন্য, জনিত, 
বিাত ₹9২ & তামসকররমা্। পার গর, $রুলু তু বা ॥ 
যাওুয্য ও পানী ইহায়। উদ্ররা গণনিবারী,) ছু, বল, নদ্করব ইহারা ্ববহিষ্মিরিে 
বারে ॥ ৪৪। 

ধীর, বারগয়ো, মাস্যোদ। বলরাধক, কুদ্ধেতর, অভাব, ভ্ট্র) দানের নধর 1948 লিপু 
দরাডিব, ?74 নিদেহ। তামজিও। মান ুমুধ, হানল বিহারঃঞ্ জনপদে রায় কনে, 4৩৫৭. 
শি, কেরুল, :চৌড্ বুল” অংছক। 'সুবিড়ান,. কুয়া, স্হাকত, শক.) ৮14 মারার, 



১৪৭) জাধ্যা়£।] । রামনপুরাণমূ। ২ 

মাহিফিফা £কানিঈীতিক্টব নররশ:।  জভীয়াং সইবৈপটী। জপ] শবরীশ্চ যে ॥ ৪৮৪, “পুর্ন 
বিদ্যশৌলেয়া বেদতোদণ্ঁকৈঃ সহ। পৌরিকাঃ সারিকাশ্চৈৰ অনফা ভৌত ৯ । 
সৈদিধাক কুদিলণ জা: উচ্ছিন। নলকীুঁকাঁঃ (পার্সিগাতটা অনিপদার্থিিমে শালকট:কট 1 8০ & 
শুর্ারিকনাধাদিধামী ছু্ান্চালীক টে? সহ ীয়ান্টাদিনীলীস্টিন্তাপটভীষদীঘঁা ॥ ॥, ৫১ . কার- 
গরার্ঘ,উমিনেদা জালিকা ভাঃ গনিত?" দকিকচ্ী ১স্হিযীহেয়া: সহ সীরিষতৈরণি ॥ টি বাৎ- 
সীয়াজরাযাস্রাস্চ আফভ্যাশ্টাধুতিনত সহ) ইত্যেতো পাঁ্চিমাধাশতি* ভিত! জামা জনীঃ ॥ ৫৩) 
কাঁয়যাস্চৈকলব্যান্চ দৈষলাপ্টোবছটল; লহ। “কউউমন। দশাণ(শ্চগৌন্তাঃ কিছিরবৈ: সহ 1৫88 
তোগলান:ওশাকলাশপৈবা ভ্ৈপুরাঃ বোঁপান্তবী।: “উুরগাস্তংবরাশ্চৈব” বহেল নৈধটৈঃ সহ। ৫৫ ॥ 
অনুপাস্তঙিকেরান্ট বীতিৌতর বসত ্তকপে, “বিদ্ধামূলস্থাস্থিমে জনপদাঃ স্বতাঃ (৫৬ আদ্যা- 
দেপাদ্তজ্ববন্ধামু শাতিিজিপইরে ৭: ১ নিরারিরং হংসমার্গী কুপধান্তগণাঃ খশী; 8৭1 কৃর্থ 
জবধর্দীশ্চৈব- উর সা: পহইকাঠ” ত্রিগর্ভাশ্চি কিরাতশ্টি তোমরাঃ শশিখাধিকা | ৫৮ | ইম 
তবোক্তা বিষয়াঃ ্বিস্তরা দ্বীপে কুমারে রজনীচরেশ । এতেষু দেশেবু চ দেশধর্ম্মন সংকীর্তয- 
মার্নাস্শুধু তত্বতো হি ৫৯" 

ইতি শ্রীবামমপ্ররাণে ভবনকোশবর্ণনে ত্রত্নোদশোধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥ 

চতুরদশোহধ্যায়ঃ | 

খষয় উঃ | অহিংসা সভ্যমস্ত্েরং ঢানুং ক্কানিরদিমঃ শমঃ। অকার্পণিয়ঞ্। শৌচ তপম্চ 
রজনীচর ॥ ১.॥ দশাংগে। রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ধর্ধোহসৌ স্ার্ববর্ণক:.| ব্রাক্মণন্তাপি বিহিত, চাতুর।- 
্রম্যকরনা ॥ ২ 

মাহিষিক, কলিঙ্গ, আভীর, বৈসক্য, জারণ্য, শবর ॥ ৪৮।॥ পুলিন্দ, বিদ্ধ্যশৈলেহ, বেদভোদ ওক 
পৌরিক» সাঁরিক,' অ'নমফ?' ভোগবর্ধন ॥ ৪৯ | নৈমিক, কুন্দল, আদ্ধ, উচ্ছিদ, নলকারুক 

ইহারা দক্ষিণাত্য জনপদে বাস করে | ৫* ॥ 
শৃপীরক, ধারিধানি, দুর্গ, আলীকট, পুলীয়, আসিনীল, তাপস, তামস ॥.৫১ | কার্কর, ভমিন, 

নাসিকানি, নন্দ, দারুকস্থ, সুমাহেয়, সারম্বত ॥ ৫২। বাৎসীয়, রা, আবস্ত্য, আরব 
ইহার। পশ্চিমদিকে বাপী করে ॥ ৫৩ । 

কারু, এঁকলব্য, মেক, উৎকল, উত্তমর্ণ, দশার্ণ, গোগু, কিকরব ॥ ৫৪ ॥' তোঁশল, শোকল, 
বৈগুর, খেলিশ, তুরগ, তুর, বহেল, নৈষেধ॥ ৫৫॥ অনুর্প, তুত্ডিকের, বীতিহোত্র, অবসভী' 
ইহারা বিদ্যা উপাই বাস করে ॥ ডে) 

জধুনী পর্বতাশ্রিত আদ্য দেশ মঙ্ল কীর্তন কর্রিব। যখা, নিরাহার, হংসমার্স, কূপ, তঙ্গণ, 
কুল। 8৭'॥ "কুথপ্রাবরণ; উর্পাপর&, ক্মুইছক, ত্রিগর্ত, কিন্ত, তোমর, 'শশিখী্রিক ॥ ৫৮ হে 
রজনীচরেশ | কুমারঘীপন্থ এই নকল দেশও তোমার নিকট ্বিস্তরক্রমে বর্ণম করিলাম । 
এই সকল দেশে বে সকল দেশধন্মর প্রচর্সিত, তঅহাও তত্বত: বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৫৯ ॥ 

ইতি প্ীবাধনপুরাঁপৈ তুবনকোঁশবর্ণন নামক ত্রয়োদশ অধায় ॥ ১৩। 

বি কহিলৈন, হে ব্াক্ষদ্তেঠ!. অহিংস স্ত্য, ভাতের, দান, ক্ষমা দম, শম, অকাপণ্য, 

শো, অপস্তা ॥) ॥,এই [শি ধর, নকল বুর্ণ. জয় | রানেণের . চাছুরাশরমযরনা বিহিত. 
ইইয়াছে॥ ২1 



ডং বারনরুয়ালযূ। [১৪খ, ঘয্যারঃ | 

জ্ুকেণিরুবাচ। বিগ্রাণাং চাতুয়াশ্রমাং বিস্তয়ান্মে তপোধনাঃ। জাচুধ্যং ন যে তপ্তিঃ 2: এতিপদ্যতে ॥ ৩৪ 
য় উচ্ঃ। কতোপনয়নঃ সমাগ্বন্ধঢ়ারী গুরৌ বসেখ। তত ধর্দোন্ত বং রং কথ্যমান; নিশামর ॥ 6 ৪ স্বাধ্যায়োহখারিওঞ্জযা আানং ভিক্ষাটনং তথা । গয়োসিহেদ্য তচ্চাদ্যযথ- জ্ঞানেন সর্বাথ। ॥ ৫ ॥ গরোঃ কর্ণ লোদ্যোট্র: নম্যকৃ্ীভ্যুপপাদনং। তেনাহতঃ পঠ়ে্চেব তপরো নান্কমানসঃ ॥ ৬ ॥ একং ঘৌ। দকলান্ বাপি বেদান্ প্রাপ্য গয়োমুধাৎ। অন্ঞাতো বরং দ্ধ! উয়বেদক্দিপাং ভড়ঃ॥ ৭8 গৃহস্থাশ্রমকামন্ত গার্ছস্যাক্ীমমাবদেৎ। বানগস্থাশ্রমং 

বাপি চূতুর্থং শ্বেচ্ছযাত্বন: ॥৮॥ ভতর চ গুরোরেছে ভিজে! নিষ্ঠামবাপু যাৎ। ওয়োয়ভাবে তৎপুত্রে তচ্ছিষ্যে তৎস্মতাং বিন। ॥৯॥ শৃঞ্জবগিযতীমানে। অন্চর্ষ্যাপ্রমং বসেৎ। এবং জরতি মৃতযুং স দ্বিজঃ সাল্কটক্কট ॥ ১*। উপাবতবত্তততপ্রাদগহ্থাশ্রমকামারা । অনমানার্ধ- কুলজ। কক্বোদ্াহ্যা নিশাচর ॥ ১১ ॥ স্বকর্ধণ! ধনং লক! পিতৃদেবাতিখীনপি। লম্যক়ংজীণয়ে- সততা দাচারয়তে! দ্বিজঃ ॥ ১২। 
চ্থকেশিকুবাচ। লদ্দাচারৈতি গদিতং মুষ্মাভির্শম স্বব্রতাঃ । লক্ষণ: শ্রোতৃমিচ্ছামি কখয়ধ্য- 

ভদদ্য মে॥ ১৩। 
খবর উ্চ্ঃ | বদ ।৮1৮স। |প্সাদঙ্তখ বোল্মাভরাদরাৎ। লক্ষণ! তশ্য বক্ষযামত্তচহ পু নিশা- 

চর ॥১৪॥ গৃহস্থেন সদ! কর্ষিমাচারপরিপালনং ৷ নহ্াচারবিহীনন্ত ভদ্রমন্র পয়ত্র চ॥ ১৫ ॥ 

স্থুকেশি কহিল, হে তপোবনবর্গ ৷ ব্রাহ্মণের চাতুরাশ্রম্য বিস্তারক্রমে বর্ণন করুন। শ্রবণ 
করির। কোন মতেই আমার তৃপ্তির লধশর হইতেছে না॥ ৩॥ 

খবিরা কহিলেন, ত্রান্দণ উপনয়নস-স্কার সষাধানাস্তে 'ষচ্ত্য অবলঙ্বন করিয়া, গরুকুলে 
বাম করিবেন । তথায় তাহার ধেপ্রকার ধর্মানুষ্ঠান করিতে হয়, বলিতেছি, শ্রবণ কয়) ৪। 
্বাধ্যয়, অস্বিশুশ্াযা, নান, ভিক্ষার্থ পর্ধ্যটন ও গুরুকে নিবেদন করিয়া, তৎকর্ভূক সর্বর্থা অনুভ্জাত 
হইয়া, তাহ! ভোজন করিবে ॥ ৫ ॥ ওরুর কার্ধ্যে উদ্চোগপরায়ণ হইবে। সম্যকৃ্ঠুরূপে হার 
প্রীতি সম্পাদন করিবে । তৎ্কর্ৃক আহত হইয়া পাঠ করিবে। তৎপর হই অনন্য মানসে 
অবস্থিতি করিবে ৪৬। এক, ছুই অথবা সমুদ্বায় বেদ ওরুর প্রমুখাৎ প্রাপ্ত ও তৎকর্তৃক অনুজ্ঞাত 
হইয়া, তাহারে উৎকৃষ্ট দক্ষিণ। দান করিয়া ॥৭॥ গৃহস্থাশ্রঘকামনায় গারস্থ্য জাশ্রমে বাস 
করিবে। অথবা, আপনার ইচ্ছানুসারে বানপ্রস্থ কিংবা! চতুর্থ আশ্রম অবলম্বন করিবে ॥ ৮ 
সেই গুরুগৃহেগুনিষাপ্রাপ্ত হইবে । গুরুর অভাবে তৎ্পুত্রে ও পুজের অভাবে তৃদীয় শিষ্যে ॥৯৪ 
গুশ্রবাপরায়ণ হইয়া, অভিমানবর্জনপূর্বাক বর্দচযযাশ্রমে বাম করিবে। হে রাক্ষদ! এইরূপ 
অনুষ্ঠান করিলে, মৃত্যুর হইয়া থাকে ॥ ১* | অনম্তর গুরুকুল হইতোিপাবৃড় হইয়া, গার্হস্থা- 
শ্রমকামনায় অসমান। আর্ধকুলজাতা৷ কন্যা উদ্বহম করিয় || ১১।। হে নিশাচর! স্বকর্গসহায়ে 
খনসংগ্রৎপূ্বর্ক ভত়্ি 9 স্গাচারনিরত হইয়া, সম্যক রূপে পিড়গণ, দেবগণ ও অতিথিগণের 
প্রীতি সংবিধান কমবে ॥ ১২।। 

স্থুকেশি কহিল, হে ক্ুতরত তপোধনবর্গ ! জাপনায়! জামার নিকট যে সদ্াচায়ের নাম করি- 
লেন, তাহার লক্ষণ শ্রবণ করিবার জন্ঘ আয়ার ওৎনুক্যু উপস্থিত হইয়াছে । অতএব এখনই 
তাহ! কীর্তন করুন 11 ১৩ ॥ 

মিরা কছিলেন, আমরা আমরসহকায়ে তোমার নিকট যে সদ্দাচারের নির্দেখ করিলাম, 
হে'নিশীচর [' তাহার লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১৪ ॥ হস .সর্ক্দ। আচার পপর 
করিখেন। ' ফেননা, আচারব্রষ্টের ইংলোফে ও পরলোকে হুজাপি ভড্রস্থতা নাই ॥। ১৫1 "রে 



১৪এঃ অধ্যায়ঃ |] বামনপয়াণম় | ৬৩ 

ব্রমানকৃপ্াশীহ পুরুষ নু ভৃতয়ে । ভবতি হ; সমু লদাচারং প্রবর্ততে ॥ ১৬৪ -ছুয়াচারো 
ছি পূরণ) নে নামুর নাতে । কার্য যর: সদাচাঁরে আচার! হতযাল্ণ ॥ ১৭% তু শ্রপং 
বাম প্াচাা দাক্ষণ। হুকনাতক যদি শেয়ো ছি বাসি ॥ ১৮) বর্ন দূ 
বন্য শাখা? গুশক কায: ফলমূক্ক মোক্ষঃ। অলৌ লদাচারতরু; ক্ুকেশিনু সংলেধিতো ঘেন 
ল পুধাডোড়।। ১৯ ) বঙ্গে মুহূর্তে প্রখ়্ং বিবুদ্ধোসথনমযেদ্দেবরুরান্ মহান) প্রাভাতিকং 
যজলমেৰ বাচং ধছুক্তবন্ দেবপতিস্লিনেত্রঃ | ২৯ । 

_ শ্ুকেশিক্ষবাচ। কিং তছক্তং দুগ্তভাতং শঙ্তর়েণ মহাত্বন!। প্রভাতে বত পঠনসর্তরয| মুঙ্যতে 
দহ 
খু উঃ | আরতাং রাকষসশ্রে্ঠ গ্রভাতং হয়োদিতং। শর স্বত্ব! পঠিত চ সর্বপাপৈঃ 

্রযু্যতে ॥ ২২ ॥ বদ্ধ মুরায়িিপুরাস্তকারী তানুঃ শশী তৃমিন্ুড়ো। বুধশ্চ। গুরুণ্চ শুক্র; সহ 
ভাযুজেন কুর্বা্ত সর্ব মম নপ্রভাতং ॥ ২৩৪ ভূওুলি্: ক্তৃয়দিয়াস্চ সুনিঃ পুলস্তাঃ পুলহঃ 
লগৌতমঃ1 ক্লৈত্যে। মন্ত্রীচিশ্্যবনো রিভুশ্চ কুরবস্ত সর্কে মম সুপ্রভাতং ॥ ২৪ ॥ লনৎকুমার: 
সনকঃ সনন্বনঃ লনাত'নাখান্মুরিপিঙ্গলৌ চ। সধ্ত্বরাঃ সপ্তরলাতল্ঠশ্চ কুর্বস্ত সর্ব মষ 
প্রাতং ॥ ২৫। পৃখী সগন্ধ। সরসান্তধাপ: সম্পর্শবাধুজ'লনং স্থতেজাঃ। নভং সশব্বং মহুতা 

সটৈর বচ্ছন্ত লর্কেুমম ন্থপ্রভাতং ॥ ২৬ ৪ সপ্তার্ণবাঃ সপ্তকূলাচলাশ্চ সপ্তর্ধযোধীপ্বরাশ্চণণ্ড। 
তূরাদয়: সপ্ত তখৈব লোক বচ্ছন্ত সর্ব মম ন্ুপ্রভাতং | ২৭॥ ইখং প্রন্তাতে পরম্পবিত্রং পঠেৎ 

ব্যক্তি সঞ্গা়ার সমুল্পংঘন করিয়া, সংসারযাত্রানির্ববাছে প্রবৃত্ত হয়, যজ্ঞ, দান ও তপস্যা লেই 
পুরুষের মঙ্গলসম্পাদনে সমর্থ হয় না ॥ ১৬।। ছুরাঁচার পুরুষ ইহলোক পরলোক কুত্রাপি সুখী 
হয় না। 'অতএব সদাচারে যত্রপরায়ণ হইবে। কেননা, আচার অলক্ষণ বিন করিয়া 
থাকে ॥ ১৭।| ছে নিশাচর! সেই সদাচারের লক্ষণ কীর্ভন করিব। যদি শ্রেয়োলাভের 
অভিলাব:থাকে, তাহা হইলে একমনে শ্রবণ কর | ১৮ || ধর্দ্দ এই সদাচারের মূল, ধন ইহার 
শাখা, কাম ইহার পুষ্প, মোক্ষ ইহার ফল? হে স্থকেশিন্! এই সদাচাররূপ বৃক্ষ যে ব্যক্তি সেবা! 
করে, সেই পুণ্যভোগ করিয়! থাকে ॥ ১৯॥ ব্রাদ্ষেমুহূর্তে জাগরিত হইয়া, প্রথমে প্রধান প্রধান 
দুবচা ও খবিগণের ধ্যান করিবে । পরে দেবপতি ব্রিলোচন যাহা বলিয়াছেন, সেই প্রাভাতিক 
মঙ্গল পাঠ করিবে | ২ ॥ 

ক্মুকেশি কহিল, মহাত্মা শঙ্কর যে স্থপ্রভাত কীর্তন করিয়াছেন, যাহা প্রভাতে পাঠ কত্সিলে, 
লোক্ষের পাপবন্ধন হইতে মুক্তি হইয়া থাকে, তাহ! কীদৃশ ? ॥ ২১ ॥ ৃ 

এখধির! কহিলেন, 'হে রাক্ষসত্রেষ্ঠ ! মহাদেবের কথিত ন্প্রভাত শ্রবণ কর। উহা। শুনিলে, 
স্মারিলে ও পাঠ করিলে, সমুদায় পাপমোচন হয় ॥॥ ২২॥ ব্রন্ধা, মুরারি, ত্রিপুরাস্তকারী, ভা, 
শলী, তুমিনত, বুধ, গুরু, শুক্র, ভাজ সকলে আমার নুপ্রভাত বিধান করুন ॥ ২৩।। ভৃগু, 
বৃশি্ করত, অঙজিয়া, পুলন্ত্য, পুলহ, গৌতম, রৈভ্য, মরীচি, চ্যবন, রিভূ, ইহারা সকলে 
প্রভাত সংবিধান করুন ॥ ২৪ || সনৎফুমার, সনক, সনন্দ, ননাতুন্, আস্িরি, পিক্গল, সপ্ত 
স্বর নপ্ত রসাতল, সকলে আমার ন্প্রভাত সংবিধান করুন| ২৫॥। গদ্ধসহিত পৃথিবী, 
রসসহিত জল, ্ পর্সতিত বাছু। তেজ সহিত অর, শববসূঙ্িতি আকাশ ও মহতৃত' সকলে আমার 
তাত সংবিধান করুন॥ ২৬ সপ্ত সাগর, সপ্ত কুলপর্বাত, স্ড বি, সর্ত' দবীপশ্রে্, ভূয়াদি 
সণ লোক, লকলে আমার ন্ুপ্রভাত সংবিধান করুন ॥ ২৭॥ ' এইরূণে প্রভাতে এই পরমপবি 



৬৪ বামনপুর়াণমূ.। [১৪শ; অধ্যায়ঃ । 

পুরা তক়])* হয রযাশ্েলর আপিহাড়ং যা 

মা ক হাংবাণি উ 7 9 টা টানি রি ২৯২৯। নে দবুগোরযপব হুযুর রা ১ 

রি টা রা /বিলাচ্ছ শৌচুচরপাগতান্টে । বনু টা ইওশুষয়ে সদ যা 
৮১ রে গ্রা ঘনোপি টা সানৌসৰ ঈরিবিঃট। ৮1917 ্ 
লাডিদু ইতিরাছে.পরিস্দ্য ঢু ছিঃ ৬ ত্ঃ, ্ৃ শ খানি শিরঃ করেণ। সনধ্যামুপাদীীতি, তত 
জমেণ ৮ কেশাশ্চ সংুশাধ্য,,চ দ্তধাহনং, চা মী? ্ূ দুপবদৃপ্নিকি ॥ ৩ ॥ কা" শিরীন, 
মরক্রিকং কা.স$পুভ তো ন্ সদ্বোন্। হোম কতালভনুং “ভানাং ' তা বহি 
গর্মনংপুত্ং ॥ ৩৫ ॥ দূর্বাধুহিদ্ পিরখোদকুছং, জং স সবৎসাং বৃষভং মি ৩ অধিরকধ 
লযুুড়েত ততৃত্ত; কা্যে! নিজুজৃতিধর্ম: 0৩? ॥, দেঁশানুশিষ্ কুল: দগোবধন্ং নহি 
সংত্য[জত |. তেনর্সি্িপা চরেত নাসৎগ্রলাপন্ চ সত্যহীনই 1৩৮1 ন নিষরং' মাগমর্শঘ- 
হীনুং বুকাং. ..বৃদেৎ, সাধুজনেন, যেন। নিন্দ্ো ভবেতৈষ চ ধর্মতেরী - সঙ্গ। “ন চাহ 

নরেযু বুরধ্যাড3.9৯ ॥ ; সৃদ্াগ্ক ব্জর্যং হুরুতং তব! চ চ সর্বান্থু যোনীযু 'পরাবলছি। সর্বান্তি” 

রঃ পার মুকিজেগাং রঃ বা টন হারং ১] 
ই তখোছয়ো: সপ্ত তখৈব; 7::৮্ দায়ে 

স্থপ্রভাত পাঠ করিবে, স্মরণ করিবে ও ভক্তিসকারে শ্রবণ করিবে । তাহা হইলে, হে অনঘ [ 
ভগবত্ধীস্মদে সত্যই দু্বপ্ননাশ ও স্থপ্রভাত সমাহিত হইবে || ২৮।। অনস্তর সমুখিতৃ হ ৮ 
শয্য! ভটাগ.কুরিয়া, যথাক্রমে ধর্্ব, ও অর্থচিত্তা কছিবে। পবে .উথান করিয়া, হার ৃ 
উত্তর্গবিধিবিধানার্থ গমন করিবে ॥ ২৯॥। দেব, গো, ব্রাহ্মণ ও বন্ছিমার্গে, অথবা রাজপথে, 
কিংবা চতুষ্পথে, অথবা গোষ্ঠে, কিংব। পূর্ব ও পশ্চিম দিক আশ্রয় করিয়ু।, পুরী ত্যাগ করিবে 
না 1:৩০ ॥॥ অন্তর শৌঁচার্ মৃত্তিক" গ্রহণ করিয়া, গুহে তিনবার, বামপানিতে দশবার, উভয় 
পাঁণিতললে; ও পাদঘয়ে সগুনগুবার, লিঙ্গে একবার আহরণ করিবে ॥ ৩১ ॥। হে নিশাচর! অল: 
মধ্য হইতে, মুষিকের গর্ভ হইতে, শোচাঁচরপীর্থ অপর .কর্তৃক গৃহীত মৃত্তিকার অবশেষ হইতে 
মৃত্তিকা গ্রহণ করিবে না। নদাচারবিৎ বাক্তি কেবল উচ্চ বঙ্ীক মৃত্তিকাই ,শুদ্ধির জন্য গ্রহণ 
করিবেন ॥ ৩২।| উত্তরমুখঃ থব। প্রান্থুখ হুইযা, বিদ্বান্ ব্যক্তি াঁিপ্ক্ষাবর ও ভূমিতে 
উপবেশ্ন করিয়া, ফেণরহিত সলিল দ্বারা প্রথমে দুইবার ও পরে তিনবার মুখ মার্জনস্হকারে 
সম্যক বিধানে আচমন করিবে ।৩৩। অনম্তর.কর দ্বার! মন্তকম্পর্শ ও যথাক্রমে সন্ধ্যা উপাসন। 
করিয়া, কেশসংশোধনান্তে দত্তধাবন, দর্পণদর্শন্ | ৩৪ || শিরক্সান অব! র্ক্গক সার, সলিল 
দ্বার! দেবগণ ও পিতৃগ্রণের বিশিষ্টরূপে পুজ।, হে 1ম ও গুভালগনপু্ক্ক বহিষিগর্ঘ: ব 1৩৫1 
তৎকালে ূর্ববা, দধি, সপি, উদককুস্ত, সবৎসা ধেনুঃ বৃষ, স্বর্ণ, মৃত্তিকা, ,€ কয 
অক্ষত, লাজ, মৃধুং ্রান্মণকন্তা ॥ ৩১। শ্বতবর্ণ সুন্দর পুষ্প, ভুতাশন, চন্দূন, 
এই ক্লু সমালভন করিয়া, নিজ জাতিধর্শেঁর অনুষ্ঠান করিবে ॥ ৩৭ || দেশানলি্ কুল 
ও সগাত্রধপ্্ পরিত্যাগ করিবে না।, কান ভদ্দাুরা অতীষ্টসাধুন, প্রত হি (হস্ত খুলা, 
খত তান বাক টার নর কৃরিরে না ।, নিষুনাস্কুর! স্যখে 

মন বি 'না।, কসম, 
নে ৩৯, সনযাসমযে [৭ তি টি, করিবে -ন্]।, । হি 
নিতে রন কিনেন ্ববী় রদধল! ভ্রীতে বা, 



টত বায়নপুরোণদ্। ৬ 
যোনিবপর়াবলান্ছ' 'রজগলাম্মেধ জঁলেধু বীর । ৪.8: বৃখাটনং বৃথ! দানং বথী চ পশুমারণ€। 
নক; গৃন্থেনবৃথ। দারপরিএহ: ॥৪১।': বথাটনারিতটহানিবথা দনান্ধনক্ষঃ ( বৃখাপওসঃ 
প্রাঙ্গোতি গ/তিকং" নকার্ধিবৎ, 1৪২1 সন্বর্$ট"হাসিরজীঘ্যা 'বর্ণসক্করতো ভরং। ভেতব্যঞ তবেজোকে 
বধরদারপরিএহাৎ ॥ 18৩: পরন্থে পরদারেরু ন-ঈ্া ু দ্ধিফতমৈ: | পরদ্ধং নরকা়ৈব পরদারাম্চ 
মৃতবেৰ'186  নেক্ষেত পরহধিযং মলি সম্ভ ধেঁত তস্করান্। উদ্ক্যা দ্নং স্পর্শ ' সর্ভাষং 
চ বিবজ্জয়েখ ॥:৪8'0' নেঁকাপিনৈ--তথাস্থৈযংগ সোদর্ঘ্যা পরজারধ। ' তথা সাপক্থমাতুশ্চ তথা; 
সুহিতৃ্পি  ৪৬। ' নচ'জায়ীত বৈ'নগ্রৌ ন শায়িত কদাচন। দিশ্বাদসোহপি ম তথ। পরিত্রমণ- 
মিষাতে ৪'৪৭ ॥: : ভিষ্নাংস্ট' *- শখ্যাঁসনভীতনাদীন্ শত্বৈরতঃ সংপরিবর্জ্েভান্ । নম্থাঙু 
নাভার্জযুপাচরেত ক্গৌরঞ 'রিজান্থ্ জয়ীন্থ মাংলং ॥ ৪৮॥ পূর্ণাহ্ট বোধিৎ,' পরিবর্জনীয়া 
ত্রান ঈর্ধাদি সমা্টরেচ্চ? নাভ্ঈশর্কেন, : চ তৃমিপুতে ক্ষৌরঞচ শুক্রে রবিজে চ যাংসং | ৪৯ ॥ 
বুধেবু বৌধিক্ল সমাচরেত শেবেধু* সর্বযাণি সদৈব কুরয্যাৎ। চি্/সথ হস্তে শ্রবপেন তৈলং ক্োরং 
বিশারাম্বভিজিৎনু “বর্জযং ॥ ৫০ ॥"' মুলে মৃগে ভী্রপদাস্থ মাংসং যোবিশ্থাকুতিরকতো রাস । 
লদৈব বর্জ্যং পয়নে উদকৃশিয়ন্তথ প্রতীব্যাং রজনীচর়েশ ॥ ৫১7 ক্ছুঞীত নৈবেহ চ দক্ষিণামুখেণ: 
ন চ প্রভীচীমভিভোজনীয়ং। দেবালয়কৈত্যতরুঞ্চতৃষ্পথং বিদ্যাধিকধণপি ' শুরুং প্রদক্ষিণ: 1৫২৪ 
মাল্যান্পপানং বসনানদি ধ্ততে। ধতানি চান্তৈর্নহি যারয়েছ্ধঃ। আারাচ্ছিরঃ্ান্ততয়া চনিত্যং 

জলমধ্যে রতিক্রিয় করিবে না ৪০ ॥ বুথ। পর্যটন করিবে না; বৃথ! দান+করিবে না; . বুথ], 
পণুহত্য! করিবে না) বৃথা.দার পরিগ্রহ করিবে না ॥ ৪১ ॥ বৃথ! পর্ধ্টটন করিলে, নিত্যহানি 
হয়ঃ বৃথা দান করিলে, ধনের ক্ষয় হয়; বৃথা- পশুহত্যা করিলে, নরকার্থ পাতক সংগ্রহ 
হয় ॥॥ ৪২ বৃথা দ্বারপরিগ্রহ করিলে, সন্ততির হানি ও. বর্ণপক্কর সংঘটিত হয়। তজ্ঞন্য 
লোকের নিকট ভয়গ্রস্ত হইতে হয় ॥ ৪৩॥ 

দাধু ব্যক্তিরা পরম্ম ও পরশ্ত্রীতে বুদ্ধি নিয়োগ করিবেন না । কেননা, পরস্থ গ্রহণ করিলে, 
নরক ও পরদার মর্শন করিলে, মৃত্যু হইয়া! থাকে 1 ৪৪।॥ নগ্রাবস্থায় পরস্ত্রীকে দর্শন করিবে 
না। তঙ্করের সহিত সংভ।ষণ করিবে না। উদকার দর্শন, স্পর্শন ও তাহার সহিত আলাপ 
করিবে মা || ৪৫॥ সোধর্্যা[ুবা' পরন্ত্রীর মহিত একাসনে উপবেশন করিবে ন1। পাপত্র মাতা 
ও স্বুহিতার সহিভও একাসন আশ্রয় করিবে না ॥ ৪৬।। নগ্ন হইয়া কখন স্বার্ন করিবে না ও 
শয়ন করিবে না। দ্িগ্বস্ত্র হইয়া, কদাচ পরিভ্রমণ করিবে ন11| ৪৭।| ভগ্ন আলন, ভগ্ন শষ্য 
ও তগ্নপাতীদি কোন মতেই ব্যবহার করিবে না। নন্দাতে অভ্যঙ্গবিধ্যন করিবে না । রিক্তাতে 
ক্ষৌকার্ধ্য করিবে না। জয়াভে মাংস ভক্ষণ করিবে না ॥ ৪৮।॥ পুর্ণিয়াতে শ্রীসঙ্গ করিবে 
না। " ভদ্রাতেই সমুদয় কার্ধয বিধান করিবে । রবিবারে অভ।ঙ্গ- বর্জন করিবে । মলগলবারে 
ক্ষৌরকার্ধা পরিত্যাগ করিবে । শুক্রবারে ও শনিবারে মাংস ভক্ষণ পরিহার করিবে ॥ ৪৯1। 
বুধবারে ষীসঙ্গ বিপর্দন করিবে । অবশিষ্ট বার সকলে 'নকল কার্ধ্য সংবিধান করিবে । চিত্রা, 
হস্তা ও শ্রাবণায় তৈল ব্যবহায্ করিবে ন! । বিশাখা ও অভিজিতে ক্ষৌরকার্ধ্য করিবে না ॥৫। 
মূল/মুগ ও ভীত্রপর্দীতে মাংস তক্ষণ করিবে ন1। মঘা, কৃত্তিক1-ও উত্তর। সকলে স্্রীদ্জ করিবে না। 
উতরগির! হইয়া করনই শয়ন করিবে মা। গ্রতীচীদিকেও কদাচ শখ্যা গ্রহণ করিবে না ॥ ৫১ 1 
হেট বক্ষিানুখ হইয়া, ভোজন করিবে নী । । ' প্রতীচীদিকেও কখন ভক্ষণ করিবে 

| ম্রো, চৈভীতক চতুষ্পথ, 'জাপন অপেক্ষা দমিক বিদ্যাবান্ ও. গুরুটুইহাদিগকে 
দি 'মা করিয়া ধম করিবে না ॥॥ ৫২ ॥ বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখন অস্ভের পরিভূকত মান্য, অর অর, 
পন বান ববি কারবে না । গ্রতিরিন মন্তকবিগাঁহন' ন| 'করিয়। স্নান করিবে না। মহা- 
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বিকাবণা ঈনব মন্কানিশছ ॥ ৫৩॥ গিহোপয়াগে দজনাপযা সুজ চ দন্ষ্গ়ে টীতাডে। 
নাঁ়ওবিকায়মুপ্পৃশেক্চ সাত] র কেগাঙেধুদীত টালি ॥ ৫?1...ঘাকাণি টে নপাতিত,5 
ষরেক। বির্যাজ নীচয়েশ । বক নর হরাছবেছু নযংছিকেন, নু নেক লিক) 
জ্বলা ভায়পরা রিমা; রূহীরল] তব 'ধজাত্য়ঙ্ ।.১ম ছু দেশে ,বছত বুদ্ধিমান 
সম ুণো হখরুচিত্ব্াভ:॥ ৫৬ ॥ ৬ হ্যোদ্ধভ্ববত: স্কাছিগীকু$$,নিশা রে, 8.৫২) 
বচ্ষ, বর্ধর্যং মুহাকাছে। সদ। ধর্মিটর্মরেঃ | যঙ্বোজ্যঞ ংসুমুদ্ষিং .কথয়িব্যামু়্হ বুরং ৬৫৮ । 
ভোল্গযয়ন্নং টিহুতরিং মেহাজং চিরমূভূড়ং।, অসেছা শ্রীরয়ং মক্। বিকারাঃ প্রতীনথ। ॥ ৫৯॥ 
শরানঃ শল্যকো, ৌধ! লমেধা! মৎস্থকঙ্ষুপৌ। ৎদদলকাপীনি ভোছ্যারি মহুরররীৎ ॥ *? ॥ 
ম্দিনুফুপ্িবান্ানায্দনুকাকলন্জ চ। টনক র'নাঞ্চ তৃণ্সুলৌবধাস্পি ॥ ৬১.। পশুর্পরান্ত- 
তুৃন্ত।8 সংহত়ানাঞ্চ বাসলাং । বৃক্ষলানামশের'৭,মন্তুন! গছ্িত্িয্যতে | ৬২ ॥ বক্সেহানাযথোফেধন 
ডিলক্ষক্ষেন চাবিকং। কার্পাজিকানাং কু পাং গুদ্ধিঃ ্যান্বহিরন্ুনা ॥ ৬৩ ॥ .নাগদস্তান্ি- 
শৃর্গাণাং তক্গণান্ুদিরিয়াতে। পুনঃপাকেন ভ্াগানাং মৃষ্নগানাঞ্চ মেষ্ক্য$1& ৬৪ ॥ ভছি- 
ভেক্ষঃ কারু: পণ্যং যোতিস্তু$ং তথ।। রথ্য।গ্রতমবিষতাতং দ।বনর্গেণ বত্কুতং | ৬৫ ॥ বাক- 
পৃ্ং চিবারীতমনেকাংতরিতং বাঘু। ছে৪্নিতং ঝালরুদ্ধানাং বাল্য ভূ মুখং শুচি॥ ৬৬॥ 
কর্ণাস্বাজারশালাত্ স্তনদ্ধয়সূতা ভ্িরঃ। বাসিপ্রষা! দিদেন্্াণাং সন্তগ্তাশ্চাংবুবিন্দবঃ ॥ ৬৭ | 
ভুষির্বিগুদ্ধ্যতে খাত্রদাহম!্্নগোক্রমৈ;। লেপাছুলেখনাৎ সেকাঘেশ্মসংযার্জ্নার্চনাৎ 8 ৬৮ | 

নিশ। || ৫৩ ॥ গ্রহোপঘাত,, শ্বত্বনাপঘাভঃ জন্মনক্ষত্রগত শশাংক, এই স্কল ব্যতিরিক্ত নিক্ষা- 
রূপ স্নান করিবে না। অনভ্যঙ্গিত শরীর স্পর্শ করিবে না। স্নান করিয়া! কেশ বিধুনিত করিবে 
না| ৫৪ ম্লান করিয়া, বস্ত্র ব। হস্ত দ্বানাও গাত্র মার্জন করিবে না। হে রজনীচরেশ। 
ুসংছিতৃ লোক সকল অধ্যুষিত স্থ্রাজক জনপদে নিত্য বাস করিবে ॥ ৫৫|| যেখানকার 
অধিবাসীরা। ক্রোধহীন, মত্পরহীন ও ন্যায়পরায়ণ এবং যেখানে কৃষীবল ও ওষধজাতি লক্ষিত 
হয়, তাছুশ প্রদেশে বাসস্থান পর্ধবধান করিবে । যেখানকার রাজ। শক্তিহীন ও সর্বদা দণ্ডরুচি, 
তাপ দেশ পরিহার করিবে || ৫৬ || €ে নিশাচরেন্দ্র! যেখানকার নিবাসীরাও নিতা উদ্ধত 
ও বদ্ধবৈর এবং সর্বদ] জিগীষাপর্নতন্ত্র, তাদৃশ জনপদ বিসর্জন করিবে ॥। ৫৭ ॥ 

হে ষাবাহো! ধর্মানিষ্ঠ বাক্তিগণের সর্বাদ| যাহ! বর্জন ও যাহ! ভোজন করা কর্ডবা, বলিয়া, 
উনিই হইয়াছে, অধুনা তাহা কীর্ভন করিব ॥ ৫৮ ॥ পযু্ঠযিত ও চিরসংভূত অন্ন শ্নেহান্ু করিয়া 
চাঁজন ক্র্বে। স্সেহ্হীন ত্রীহী ও শ্রক্ষ. পয়োবিকার ॥ ৫৯ ॥ শশক, শল্লক, গাধা ,মংস্য 

ও কদ্ছুপ্* এবং বিদলক গ্রভৃ'ত ত্রব্য সকল ভক্ষণীয় বলিয়। মন্থু নির্দেশ করিয়াছেন ॥ ৬* ॥ মণি, 
ব্প, প্রবাল, মুক্তাফল, শৈলনির্টিত ও দারুনর্টিত বস্ত নকল, তৃণ, মূল ও ওবৃধ্ লয়ন্ত ॥.৬১। 
পূর্ন, তৃখ, নংহত বন্ত্র ও বন্ধল এই|সকু দ্রব্য জল দ্বারা শুদ্ধ হইয়! থাকে ॥ ৬২ ॥ ্ন্নেহ 
পাটি সকূল্ উ্ কর্নিলে, আবিক তিল্কন্ক ঘার1 ;এবং কার্পাসের বহ্মাত্রেই সলিল সংযোগে শুদ্ধি 
লৃত.করে।.২৩॥ গ্লোদুন, অস্থি ও.শৃজু ১তুক্ষণ কুরিলে এবং মুর ভা সরল পুনঃ পাক রূরিলে, 
ও হয় থাকে ॥ ৬৪ | . ভিক্ষা, কার্হকুবারাষ্রার মুখ, রখ্যাবগত, অবিজাত, ভাবত 
বিডিচ4 $॥ বাকাপুতচিরানীত, জুন্কোডমিত, দস বাল ও বুজপের মেটত এবং বাকের 
দুখ) .দভাবতই। শুভধ॥ ৬৬। কর্সাকাদারগৃ় নয় পি, ভু ছিদ্জেগ্রের রাসুবিঞ্য, 

ধু: এই সফলও ভাসি ॥ ৬৭ ॥ খন্ন, দ্র, মাক্ন,গপিমা। 
নে , [লেচন, বেশ্সুংমার্জন $ আর্চ.. এই ব্তল উপুয়ে ভূমির যেধ্যত। সুষ্ধর 
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কেশকীটাবপল্লেহয়ে গোষাতে মক্ষিকার্ষিতে। মৃকুউন্বক্ষারীণি প্রক্ষেপ্তব্যানি দ্ধ /৬৯॥ 
উদ্ছম্বয়াখাং চান্পেম ক্ষারেগ ঘরণুসীসয়ে | ভলযানতিস্টব কাংস্ঠানাং শুদ্ধিঃ প্লাবে| জ্রব্স্য চ॥৭* | 
অমেধ্যাভলা, মৃতোৈরর্ধাধহরগেন চ। - অকেযাঁমপি' তা ব্যৈঃ গু্িগ্থাপহারত: ॥ ৭১ ॥ 
মাতুঃ প্রজবণে বৎসঃ শকুমিঠ ফলপীননে । গর্দতে| ভাঁরবাহস্ে সা মৃগ্হণে গুটি; ॥ ৭২ | 
রথ্যাকর্জমতোয়ানি গাবঃ পথি'ড়ণা্ি 'চ। মাঁক্ষতেনৈব খদ্ধ্যন্তি পক্ষেটকচিতামি ৮॥ ৭৩॥ 
পত্রোপাঢ়কস্যাললমমেধ্যাতিগ্রতং উবেত"। আশরমুঙ্ধ ত্য সংত্যাজ্যং শেধস্য প্রোক্ষণং শ্বতং ॥ ৭৪ | 
উপধাসং জ্রিরাঁজঃ বা বিন ভোজনে। অজ্ঞাতে জঞাতপূর্কে বা নৈব শু্ধিবির্ধীয়তে ॥ ৭৫1 
উদকা! দাত্নগাংস্চ হৃত্িফান্থ্যাবসাযিনঃ ৷ স্পৃ। গ্বায়ীত শোচার্থং ততৈব মৃতহারিণঃ ॥ ৭৬ ॥ 
সন্গেহমন্থি সংস্পৃম্ত সবাগ! জলমাবিশেহ । আচমোব তু নিঃলেছং গামালভ্যাকর্মীক্ষ্য চ ॥ ৭৭ 
ন লজয়েক্ররং নাক শরীয়োঘর্তনানি চ। গৃহাছচ্ছিইবিন্বুত্রপার্দাভ!ংসি কিপেন্হিঃ ॥ ৬৮। 
পঞ্চপিওয়ন্থদ্ধ তা ন সায়া, পয়রারিণি । আল্লীত দেবধাতেষু সরঃস্থ চ সরিৎস্ চ॥৭৯॥ উদটা- 
নাদৌ বিকালেষু গরীজভ্িঙেৎ কদাচন। লালপেজ্জনবিদ্বি্ং বীরহীনাং তথা ভিয়াং ॥ ৮০) 
দেবভাপিতৃদচ্ছাস্ত্রযজ্ঞসতাদিনিম্্কৈ; । কৃত্ব। তু ম্পর্শমালাপং শুদ্ধ্যতের্কবিলোকনাৎ ॥ ৮১ । 
অতোজ্যাঃ স্বতিকাঃ ষণ্চে মার্জারাথু চ কুকুটাঃ। পণিভাপবিদ্ধনগ্রাশ্চ চণ্ডালাদ্যাধমান্চ যে ॥৮২ 

স্থুকেশিরুবাচ। ভবতিঃ কীর্তিতা ভোগ্যা য এতে হৃতিকাদয়ঃ | জমীষাং পশ্রাতুষমিচ্ছামি 
তত্বতে। লক্ষণানি হি।৮৩॥ 

হয় || ৬৮।| কেশ ও কীটাবপন্ন, গোশ্রাত ও মক্ষিকািত অন্নে গুদ্ধির জন্য মৃত্তিকা, জল, তম্ম 
ও ক্ষার প্রক্ষেপ করিবে ॥। ৬৯।। অমন দ্বার! উদ্ুম্বর, ক্ষার দ্বার ত্রপু ও সীস, ভল্ম ও জল দ্বারা 
কাংস শুদ্ধ হইয়া থাকে ৭০ ॥ মৃত্তিকা ও জল দ্বারা গন্ধাপহরণ করিলে, অমেধ্যাক্ত বস্ত্র 
শুদ্ধি হয। অন্যান্য দ্রব্যেরও এঁরূপে শুদ্ধি হইযা থাকে || ৭১।। পথ, কর্দাম, জল, গোপথিস্থ 
তণ ও পর ইক দ্বার! নির্ষ্িত গৃহ বাস দ্বার। শুদ্ধিলাত করে ॥৭২॥ মাতার প্রশ্রবণে বৎস, 

ফলপাতনে শুনি, ভারবাহনে গর্দভ এয়ং মৃগগ্রহথণে কুন্ধুর শুচি বলিষ! পরিগণিত হয় ।। ৭৩ ॥ 
পক্ক দ্রোপাঢ়কের অন্ন অমেধ্যাক্ত। হইলে, তাহার অগ্রভাগ উদ্ধত করির।, ত্যাগ করিবে । অনস্তর 
শেষাংশ ধুইয়। লইলেই, শুদ্ধ হয ।। 98 ॥| দুষিত অন্ন ভোজন করিলে, ত্রিরাত্র উপবাস করিবে। 
তাহ। হইলে, শুদ্ধ হইবে । অজ্ঞাতে বা জ্ঞাতলারে ভোজন করিলে, শুদ্ধিবিধান করিতে হয় 
ন। ॥৭৫॥| রজন্বলা, স্ন(তলগ্ন, হৃতিক1, অজ্তাবসাধী ও মৃতহ্থারী, ইহারদিগকে স্পর্শ করিলে, 
শৌচার্থ স্নান করিবে ॥ ৭৬।। নগ্মেহ অস্থি স্পর্শ করিলে, সবগ্রে জলপ্রবেশ এবং নিঃশ্লেহ অস্থি 
স্পর্শ করিনে, আচমন ও গে! আলভন করিয়া, স্্যসনার্শন করিবে || ৭৭।| অন্ৃকৃ ও 
শরীরোধর্ভন লংঘন কক্সিতে নাই। বিষ্ঠা, মূত্র ও পাদনলিল এবং উচ্ছিষ্ দ্রব্য গৃছের বীহিয়ে 
নিক্ষেপ করিবে ॥ ৭৮॥| পঞ্চপিত্ডের উদ্ধার ন| করিয়া, পর-সলিলে স্নান করিবে না । দেবধাতি। 
সরোবর ৪ লরিৎ্মুহে সীন করিবে 1 ৭৯ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বিকালে উদ্যানাদিতে ক্দীচ অব- 

স্থিতি করিবে না। লোক সমাজে বির্দিত ব্যক্তিন্ন সহিত আলাপ ও অর্বারা স্ত্রীর সহিত' সম্ভাষণ 
কছিবে ন। ॥| ৮০ ॥ “যাহা দেবস্থণ, পিতৃগণ, সৎপান্, ধজ্জ ও স্রাদিয় নিন্দা করে, তাঁহাদিগের 
সহিত জজ্াঁপ রা তাহাদিগকে স্পর্শ করিলে' চুরধ্যদ্নি করিয়।, 'গুধিষাধন করিবে | ৮১ ॥ 
সুত্থিকা, রষ্ট, যার্দ্দায, আখু, কুকুট/পতিত। অপবিদ্ধ ও চগাঁলাটদি জধমবর্শইহারা অভৌজট ॥৮২) 

 স্থকেশি কহিল, স্মাপিনার।“ষে স্থৃতিকা প্রভৃতিকে জতোজা বলিয়া, কীর্তিম করিলেন; ইছাদের 
লক্ষণ কি, তত্বতঃ শ্রবর্থ করিতে ইচ্ছা করি |1৮৩।' 



ঞা বাজদগুতীপস্ই। [১৪ অধ্যায়ঃ । 

ধাব উঃ | দস্রাঙ্্ণী রাক্দণক্চৈর ঝররচ্ছেরত্বমাগূতৌ চখভাবুড়ে বহতিকেত্যুী ভয়ে. 

গং বিদিিতত:৮৪ 8 .সপভুছোত্যাভিতে রাযুল নক্সাতি ন.বয়ার্ডিচ ।:. পিতৃতাহার্চনাধীনঃ 
স্ব্ড) গৃহিগরিকে $7%। : ভার, অপজেন্স্/তপ্যতে পঠত্ে তাও, 'ন. গরজারথনত্যা্ভো 
মুর্খ) প্রিলীঙিবত। ₹৬ ৪ ..রিভবে সতি ৈরাতি ন দাত ফুহোভি:ন ॥ --তমাহকাধুতন্তাযং 
তু! বৃতৃদুণ জাতি. ৮৭ ॥ সাঢাগতাদাং মং. লত্যঃ এপক্াপাতং সানাশ্রয়েঘ॥-" তমা? সুকুটং 

[ক্যাপ বিগরভিতম্৮৮৮ | *স্বধর্শৎ হঃ রমুত্কজা পরব সয়া ও স্মনাপর্িল বিদবপতি 
পতিতঃ, নীরযে ॥ ৯.৪ ,ফেবতগগী নিতৃত্যাগী গুরজাঃগী "তখৈরচ। .. খোআশিপন্্ীধধ- 
কদপবিদবং দবকীর্যতে ।.৯: ॥ যেযাং কুলে ন,বেনোত্তি ন শামংনৈক্ড তং । তে নগাঁ কীর্তিতাঃ 
সি রাযাবিগৃহিত: 8৯৯. 8: অশোর্ভানারদাজা ১] দাতুষ্ প্রভিষেধকঃ খং শরণাপতং বষ্টা- 

জড়ি,স, ু র্ামোবরমো জন? 0১৯২৫ . যে! বান্ধবৈঃ পরিত্যকঃ. দাধুভিরাত্বণৈরপি.। কুগডাশী যন্চ 
ভন্তা্জ। ভু চাজায়প:-চরেং ॥ ৯৩। , যো লিত্যকর্পো! কালিং বুধ মিদ্ধিকন্ত:ট ।.ভুক্ত রং 
তন্য গছ্থ্েত ব্েয়ারোগপোবিতো। নয়ট ॥ ৯ &.. মিত্যন্ত কর্মথে। ছানিঃ কেবলং মৃতজনন্থ। ন তু 
নৈষিত্বিকোচ্ছেদঃ কর্তরোযো ছি কথঞ্চন.॥৯৫॥ জাছে,পুত্রে পিঁডা-্ানং অইচলত্ত বিধীরতে । 
স্বতে চ সর্ক্রাহ্রামিত্যায্ ভগবান্ ছুণ্ডঃ॥ ৮৬ ॥ প্রেসায় সলিলং কষেয়ং বহির্দগ্থ1'তু গোত্রজৈঃ। 
গুথয়েছি চত্যর্থ বা সগ্ডমে বাস্থিসধশঃ ৪ ৯৭: উর্দধং সঞ্চয়সাতোমজম্পর্শে বিধীয়তে | সো- 

খবিরা কহিলেন, ব্রাহ্মণী ও ব্রাহ্মণ শেষত্ব প্রাপ্ত হইলেই, স্থৃতিকা নামে অভিহিত হয়। 
ভাহাদের-অন্প' অতি ভুগুপ্লিত'।। ৮৪ ৭। : যে ব্যক্তি সমুচ্যিত সময়ে. হোম করে নী, সান রুরে না 
ও দান 'করে না এবং পিস্্গৃণ ও দেবগণের, পৃজী কলে না, তাহাকে বন্ড বলে ॥ ৮৫ ষে 
কচি দন্তার্থ জপ করে, উপাসন! করে ও পাঠ কয়ে এবং পর়ত্রার্থ উদ্যোগ করে দা; তাহাঁকেই রর. বলিয়া থাকে২। ৮৬ ॥ যের্যক্তি বিভবসন্বেও ভক্ষণ করে না, দান করে নাও হোম 
করে, না, ভাহাকেই 'আধু বলিয়! ধ্রাকে। তাহার অন্ন ভোজন কন্সিলে, অতি কষ্টেই শুদ্ধিলাভ 
হয় ॥ ৮৭।২ যে সভ্য-সভাতে ব্যক্তিদিগের .প্রতি পক্ষপাত প্রেদর্শন করে, . দেবগণ তাহাকেই কুরুট$বলিয়া নির্জেশ করিয়াছেন. তাঁহার অন্নও বিগর্িত্চ.॥ ৮৮।| যে ব্যক্তি আপদ্ভিন্ল 
অন্ত সময়েও স্বধর্থ সমুৎসর্জন করিয়া, পরধর্্ম আশ্রয় করে, বিদ্বান বংক্তিতঘর্গ -তাঙাঁকেও পতিত 
নায়ে জতিহিত করেন ॥৮৯।। ' যে ব্যক্তি. দেবত্যারী, পিতৃত্যাগী! ও. গুরুত্যাগী এবং গোহত্যা, 
বন্ধহ্য] ও জরীহত্যায় প্রবৃত, তাহাকেই. অপবিদ্ধ বলে।। ৯১।। যাহাদের বংপে বেদ নাই, 
শা .নাই,ও রত নাই, তাহাদিগকেই নগ্র বলিয়া সাধুগণ নির্দেশ করিয়াছেন।. তাহাদের অ্ও 
জ্তি দুঙ্সন্সিত।| ৯১ ॥ যে ব্যক্তি আধা দয়া দান করে না ও দাতার গ্রুতিষেধ .করে, : এবং 
ফেক পরণাগতের:পূরিার করিয়। থাকে, তাহাকে চণ্ডাল ও অধম বলিয়া থাকে.।ধে ব্যক্তি: 
বাড়বঃ সাধুগণ ও আন্দপগণ, কর্তৃক পরিত্যক্ত এবং “যে ব্যজি-কুষ্ডাশী, তাহার জনন ভো্জন- 
করিয়া, চাজায়ণ। নিধাল:করিরে.॥, ৯২ ৭৭ ৯৩।| যে ব্যাজি নিত্য.ও'নৈমিস্টিক কার্থেক হানি করে, তাহার্ অন্, রাজন.কদিলে, জিরা 'উপ্রাস দায় গুদ্ধিলাি হয় ॥ ৮৪ 1. কেবল. মৃতু ও জন্ম 
এট ই -হটনায নিত্য কর্ণের গনি কইয়া, থাকে 1: নৈমিতিক কর্শেরকোন ফমেই উচ্ছেদ করিবে ন1/9ি৫ 0). গর 'জঙ্গিলে, পিতা, সাজ ্মান.কমিবেন:। মৃত্যু হইলে; সমুদয় ' বাক্ববগণের; 
ধীর, সমডান)রুর১ বিষের ।.,হৃঞ্জ:এইরগ নির্গেপ.করিযাছের্ন॥ ৯৬11 গৌোঅজগণ 'বতির্দেশে 
গ্রোতাক করিয়া) তাহার, উজেশে: ললিন প্্রদীর একছিংবিও চএ্রধস। সর্থ- বাংলগুফ দিনে 
জন্থিসঞ্চয়ন করিবে.| ৯৭ ॥ সঞ্চয়নের পর $তাহাদিগকে:স্পরর্ধিকরা, ফাইতে পারেন অপ 



১৪শ, অধ্যানঃ। ) বাঙদপুরাগধৃ। ৬৯ 

হূকৈত্য হিল কার্য! অগুদ্ধৈত্ত সপিট? 8 ০৮৯: বিযোধন্ধনশত্াদুবন্থিপাতসৃত্েবুচ 7 ' খালে 
গ্্রঃজিসংকাষে দেপাততরমৃতে ভর! |:.৯৯' 1০ বদ্যঃ শৌচং ভবেঘীর তচ্চাগুুকং চতুর্বিধাং। গর্ভ- 
নাবে তরেবোজঃ পুর্বকালে ন বৈ চগ়্েত।,১০০ ॥ ব্রান্মণানামহোয়াতং ক্ষত্রিয়াপ!ং ফিনজয়ং। 
বড়ারকৰ বৈশুানাৎ শৃজাপাং বাফশাহিকং &॥ ১০১ ॥ দশবাদশফাসার্ধমাসসংখ্যের্দিনৈর্বত৫। 
দাঃ দ্বাঃ কর্মরিয়া/হুষুং লর্কো রর্ণ। বখাকমং ॥ ১০২ ॥ প্রেতসু্দিগ্ কর্তয্যমৈকোন্গি্ং বিধী- 
নভঃ সপিগুক্রগং/কা্যং রত আবৎসন্বা্নরৈঃ ॥ ১৯৩ ততঃ পিতৃত্বমাপঙ্গেমরুর্ণাদিতিরদিনৈঃ 
শ্রীনন্তন্ত কর্তরং০যখাশ্রতি, নির্শনাধ্ং॥ ১০৪ ॥ পিতুতর্ধং সমুদ্গিত্ঠ ভূষিদামাদিকংশ্বয়। 
কুর্মাযদেহনান্ত স্থতীতাং ধিতক্ো। বাতি রাক্ষস ॥ ১৯৫৪ বদ্বদিষ্টভমং কিখিংদঘচ্চান্ত ঈয়িতং গৃকে। 
ততদৃগুপবতে েয়রদের ক্ষয় দিম্ছত! +১*৬ ॥ জধ্যেতব্যান্রয়ো! নিতাৎ বেদাশ্চ হিতুধা সক | ধন্দতো 
ধনমাহার্্যং যষ্ব্যধণাপি শক্তিতঃ ॥ ১০৭ ॥ যচ্চাপি কুর্বতোনাত্ম! জুগুগদামেতিরীক্ষলণা ত&- 
কর্তৃব্যমশংকেন মঙ্গ গোপ্যং মহাঞ্জনে। ১৭৮ ॥ এবমাঁচরতো লোকে পুরুব্য গৃহে সতঃ। 
ধর্মার্থকামসংপ্রাপ্তিঃ পরতেহ চ শোভনা ॥ ১০৯ ॥ এব তৃঙ্গেশতঃ প্রোক্তো, গৃহস্থাশ্রম উত্তম । 
বানগ্রস্থাশ্রমং ধর্ণং প্রবক্ষ্যামেহ্বধার্ধ্যতাং ॥ ১১০ ॥ জপত্যসন্ততিঃ দৃষ্ট 1 প্রাজ্ঞ দেহস্য চানতিং। 
বানশ্রস্থাশ্রমং গচ্ছেদাত্মনঃ শুদ্ধিকারণং ॥ ১১১ ॥ তত্রারপ্যোপভোগৈশ্চ তপ্নভিশ্চাত্মদর্শনং | 
ভূমৌ শষ্য বরন্ষচর্য্যং পিতৃদেবাতিথিক্রিয়াঃ ॥ ১১২ ॥ হোমজ্রিষবণলানং জটাবন্কলধারণং | বন্ত- 

সপিগুক ও সমানোদক ব্যক্তিব। ক্রিয়া কবিবে ॥ ৯৮ ॥ বিষ, উদ্বন্ধন, শত্ত্রর সলিল, অনল ও 
পতন এই কলে মৃত্যু হইলে, অথব। বালক, প্ররত্রজিত, সন্ন্যাসী ও দেশাত্তরগত অবস্থা 
পরলোক হইলে ॥৯৯|॥ সদ্যই শৌচ হুইয| থাকে ।হে বীর! সেই শৌচ চতুর্কধ। গর্ভআাবেও 
এরূপ সদ্যঃ শৌচ কথিত হুইযাছে ॥১০০ ॥ অশৌচে ব্রাক্ষণগণের অহোরাত্র, ক্ষতিষগণের-দিনত্রয, 
বৈষ্তগণের ছয় রাত্তি ও শুদ্রগণের দ্বাদশ দিনে শুদ্ধিলাভ হয় । ১১১৪ দপদিন, ঘাদশদিল, 
অর্ধমাস ও একমাস এইরূপ সংখ্যাষ দিন গত হইলে, লমুদবায বর্ণ যখাক্রমে দ্ধ ন্ব কর্মক্রিষাষ গ্রবৃভ 
হইবে ॥॥ ১০২।। প্রেতের উদ্দেশে, বিহিত বিধানে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিবে। এক বণ্লয় 
জতীত হইলে, সপিত্তীকরণে প্ররৃস্ভ হইবে ॥ ১০৩॥। অনস্তর সেই প্রেতের পিতৃতগ্রাপ্তি হইলে, 
দর্শ ও পুর্ণাদি দিনসমূহে শ্তিনিদর্শন অনুসারে তাহার গ্রীতি সমুস্তাবন করিবে | ১৪ ।। জীরাপ 
পিতৃতপ্রীপ্ত প্রেতের উদ্দেশে ম্বয়ং ভূমিদানাদি করিবে । তাহা হইলে, স্কবাহার পিতৃপুরুষগণ 
প্রীতিঞাণড হইয়। থাকেন ।। ১০৫ জীবিত অবস্থাধ যে যে-দ্রবুু এ ব্যজির ইউতম 'ষা পরম 
প্রীতির বিন্বয ছিল, তাহার অক্ষঘ্যা ইচ্ছা করিযা, গুণবান্ ব্যজ্জিকে তত্তঙ দ্রব্য দান করিতে ৪১০৬৫ 
বিদ্বান্ র্যন্কি সর্বদা! তিন বেদ অধ্যয়ন করিবে । ,ধর্সপথে থাকিয়।' ধন অর্জ, /ও শক্তি অন্ধু- 
লারে যজন করিবে ॥ ২০৭ ॥ হে নিশাচর! যাহা কন্সিলে, আত্মা" জুগুগ্জ্রাপ্ত হুফ'না এবং 
যাহ) মহাজ্জমের নিকট মুক্কাইন্ডেড, হয়, না, -একপ কার্ধ্য অশক্কচিতে রিষীস'। করিবে ॥ ১০৮ ॥ 
এইন্ধপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত পুরুষ ইহলোক ও গন্বলোক উতজ্রত্রই সম্যক রূগে 'ধর্ম১অর্থ ও কাম 
সংপ্রার্ত হইয়া থাকে ॥ ১*৯॥ উদ্দেখতঃ, এই উৎকৃষ্ট গৃহস্থাশ্রম বর্ণন করিল্ীম।। - অধুনা, 
বানপ্রস্থাশ্রম কীর্তন করিব, ' জবধূন্ণ কর .$.১১৯ ও . প্রানে ব্যক্তি সপত্যিলকতি দর্শন ও দেহের 
অবনতি অবলোকন করিয়1, আত্মার গুদ্ধিরিধানার্থ বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিবে ॥ ১১১ | 
তুঞ্ধায় আরগ্য-উপক্জোগ ৪. তপন্ছরণ, সারা, আত্মদর্পন, করিবে, সুমিতে পয়ন, কবে, ত্রন্ধচারিত্রত 
সুবন্বন করিবে গিতৃগণ, চেবগ্ধ ও অতিথিগণের জি! ক্ষরিকে ছঁ৪১৭) হোম করিব, 



এ বামনপু়াখন্। [ ১৫খ, অধ্যারঃ। 

সজিয়েহ্রিং বানশ্রস্থবিধিদরং ॥ ১১৩৪ সর্বাসক্ষ পরিত্যাগ! হন্ব্ঠর্ধামসানিত।। ভিতেষি- 
উকাবাসে: মৈকম্রিবলতে চিন়্ং ॥ ১১৪ ॥ জনারস্তন্তথাহারে। ভিজ্কায়ং লাতিকোপিতা"। “ জীখী- 
জারাযায়োধেচ্ছ! তথাচাত্াবফোষনং ॥ ১১৫ ॥ চতুর্থে ঢাশ্রমে ধর্মাকেপ্মাভি? পর্িকীর্তিভাঃ। 
ব্রণ ;তান্াদি। নিশাময় নিশাচর ॥ ১১৬॥ -গারীন্থং । অন্য বানর অনোশ্রমাঃ । 
জুলিয়তপি:গগিতো যআচারে! স্বিজন্ত হি। ১১৭ । ধৈধানসন্থং গহনা শ্রমধিষন্ং বিপঃ। 
স্বার্ঘহঘাজমং ওক?) পৃদ্রন্ত কপযাভয়।। ১১৮ ॥:-থানি-বর্ণাশ্রধো্জানি ধন্থাধীহ ন" ছাপত্সেৎ। 
্বযর্সকপণাকক্$বিধাজাদেয। -দ্বিজজ্জরীং । ১১৯।॥ সক্ভাপঞ্তি তত্ভীসৌ পরিকুপ্যতি, ভাত্বরঃ । 
কুপ্ঞিংকৃলনাপার় দেহজোগবিবৃদ্ধয় । ভাঙুর্বব যততে' তপ্ঠ নরন্ঠ ফণদাটরী | ১২০1 তল্মীৎ 
্বধর্াং ন ছি সংভ্যজেন্ড ন হাপয়েচ্চাপি হি ছাত্র শং। যঃ সন্ত/জেক্টাপি দিজং কি র্দং তট্মৈ 
শকুপ্যেত্রিবাকরস্থ & ১২১। 

পুবন্ধ্য উবাচ। সী মুনিনা সবকেশী প্রণম্য তান্ বন্দনিধীন্মহষীঠন। জগাম যোৎ” 
পড়্য পুরং স্বকীয়ং মুদূহর্ধ্ষ বেক্ষমাণঃ ॥ ১২২1 

ইতি জ্িবামনপুরাণে দ্কেস্তনুশাসনং নাম চতুর্দাশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥ 

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ। 

পুন্ত্য উবাচ। ততঃ স্থকেশী দেবর্ধে গন! পুরমন্তমং। সমাহয়াত্রবীৎৎসর্ববান্ রাক্ষসান্ ধার্টিকং 
বচঃ॥১।॥ অহিংলা সত্যমন্তের়ং শৌ5মিন্দ্রিযসংঘমঃ | দানং দয় চ ক্ষান্তিশ্চ ত্রদ্ষচর্যযমমা- 

দ্বিসদ্ধ্য মান করিষে ; জটাবন্কল ধারণ ক রিবে, এবং ইন্গুদীফলজনিত তৈলাদি ব্যবহার 
করিবে। ইছারই নাম বানপ্রস্থবিষি ॥ ১১৩।॥ 

সর্বলঙ্গপরিত্যাগ, বরক্ষচরধ্য, (অনভিমান, প্লিতেক্ক্িবত্,। এক আবাসে বনু কাল বাস ন। 
করা ॥ ১১৪। আরম্ভত্যাগ, ভিক্ষা আহরণ, কোপবিলর্জন, আত্মজ্জানাববোধেচ্ছা, আত্মাব- 
বোধন ॥ ১১৫৪ এই পঁকল, চতুর্থ আশ্রমের ধর্ম তোমার নিকট বলিলাম । নিশাচর! অধুনা 
জন্ভাবিধ বর্ধধর্শ শ্রবণ কর ॥ ১১৬॥ গার্হস্থ্য, অন্ষচর্ধ্য ও বানপ্রস্থ এই ভিন আশ্রম কতিয়ৈরও 
বিছিভ বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ১১৭ ॥। বৈখানসত্ব ও গার্স্থ্য এই ঘ্বিবিধ আশ্রম বৈষ্কের 
বিছিত। শৃদ্রের একসাত্র গাহস্থ্য আশ্রমই অবলম্বনীয়।। ১১৮।। শস্ববর্থীশ্রযোক্ত ধর্শ কোন 

মভেই পদ্িত্যাগ করিবে না। যে ধিজ শ্বধর্থেয ক্ষপণ করিয়।, অন্িবিধ বিধানে ত্রয়ী || ১১৯ ।। 
সন্তাপিত করে, ভগৰান্ ভাঙ্কয় তাহার প্রতি জতিমান্র কৌ প্রকাশ করিয়! থাকেন । হে ক্ষণদাচর! 
এইরূপে তিনি কুপিত হই", তাহার কুনদাশ ও দেছরোগবিষ্ির অন্ত খত্রবান ছল || ১২০।| 
এই কছিণে শ্বধর্াত্যাগ করিবে না ও জাত্ববংশের ক্ষপণ করিবে না। যে ব্যক্তি বধর্ম ত্যাগ 
করে 'দিবাকয় ঙাহার প্রীতি যোষগয়ধশ হন ॥ ১২১)। ** 

পুলফ কফিলেন, স্থকেশি” এইরূপ উক্ত হইয়া, সেই ব্রজনিথি মাহর্ধিদিগকে প্রণাম কির, 
উৎ্পতনপূর্বর স্বকীয়, পুয়ে গমন করিল। যাইখার সময় 'ধায়ংবার ইর্পেরই আলোচনা 
করিতে লাগিল । ১২২ $ 

'ইঞ্জি শ্ীদাদনকুরাণে গুকেশ্যছপাসননাধক টু অধ্যায় | ১৪ ॥ 

গুন কহিলেন দেইর্ষৈ | জনরর শকেণি অন গু গমন উতর, সধুগার রা্ীগকে 
চর ০ ধ্সীত ঘচছে বলিতে লাগি 3। ১।। জহিংস), স-৯৯০৪৬৭ 



১৫শ, অধ্যায়ঃ । ] বামনগুরাশম্। শঠ 

দিতাম সতী সত্যা চ মধুর বাঁউনিজাই বহক্িয়ারতি! | 'সদাচারলিতেবিত্বং পরলো কাদা - 
কাম ॥ ৩ ইত়্যটুদু'নয়ে। মং ,ধর্শমাফাং পুর্লীতনং। - সোহহমাজ্ঞাপয়ে সর্বান্ ক্রিযতাগধি- 
কষা 8৪৪. 

গুলসয উ্যাচ। ততঃ গ্কেশিঘচনাৎ সর্কা এব নিশাচাঃ। অ্রয়োদশাংশতে। ধশা ধা 
দুরদিতমানসাঃ 1 ৫ ॥ “তই প্রবৃ্ধিং সুভরামগচ্ছন্ত নিশাচয়াঃ ৷ পুজপৌত্ার্থসংঘুক্তাঃ সদাঁচার- 
সমন্িতীঃ ॥ ৬ 8 ততস্ত ভেলা তেষাং রাক্ষসানাং মহাত্বনাং | গন্তং মাশরুবৎ হৃর্ষেযো নক্ষ- 
ত্রাণিট উল্ীমাঃ ॥ ৭ ॥ ততনিভূবনং বদ্দল্লিশাচরপুরং বিভো। দিবা শর্যাল্য সদৃশং কণদারার 
চনত ॥ ৮॥ নজ্ঞা়তে গিরি ভাঙ্বয়ন্য ততোশ্বর়ে । শশাহমিধ তেজজ্বাদমষ্টন্ত পুরৌ- 
মং ॥৯। স্বং ধিকাখং 'বিষুঞ্চভ্তি নিশামিতি ব্যচিষ্তয়ন্। কমলাকরে চ কখলা মিত্রমিত্যন্তি- 
গম্য ছি ॥ রাজ বিকপিতা বক্ধান্ তভূতিং দাতূমীন্সিতাম্ ॥ ১৯ ॥ কৌশিকা রাজিপময়ং ধুদ্ধানি- 
রগমন্ কিল। তান বায়সান্তঘ] আা। দিবা নিষ্ত্তি কৌশিকান্ ॥ ১১। মাতকাস্থাপগারশ্খের ধীন- 
জপ্যপরায়ণঃ। আকঠমগ্রাস্তিষস্তি রাত্রিং জ্ঞাত্বাহধবাসরং ॥১২॥ নবাযুজ্যন্ত চক্রাহ্যপ্তিদী। 
বৈ গুরদর্শনে । ন্তমানাস্ত দিবসমিদমুচ্ৈর্রবন্তি চা ১৩৪ নুনং কান্তাবিহীনেন 'কৈন 
চিচ্চক্রপন্ষিপ1। উৎস্থইং জীবিতং£শৃণ্ভে ফুৎ্কৃত্য সরিতত্তটে 8১৪। ততোহনুকৃপয়বিষ্টো বিষস্বাং- 
সীব্ররশ্মিভিঃ। সম্ভাপযন্ জগণ্ সর্বং নাস্তমেতি কথঞ্চন ॥১৫॥ অন্ত বদত্তি চক্রাহ্বা নুনং কশ্চিন্- 
মুতোহভবৎ। তৎ্কাস্তয়৷ তপস্তপ্তং ভর্তৃশোকার্তয়! ততঃ ॥ ১৬॥ আরাধিতস্ত তগবাংস্তপলা 

সংযম, দান, দা, ক্ষমা, বরক্ষচধ্য অন্ভিমাঁন ॥ ২।। প্রিষ সত্য মধুর বাক্য, নিত্য সতকাধ্যে 
আসক্তি ও সদাচাবমিষেবণ এই ক্ষটা পরলোক প্রদান করিয্না থাকে ॥॥ ৩।। মুনিগণ আমাকে 
এইবূপ আদ্য ও পুধ্াতন ধর্ধ উপদেশ করিযাছেন। এইজন্য আমি তোমাদের মকল্কেই 
আজ্ঞ| করিতেছি, তোমর। কোনরূপ বিকল্প না করিযা, উক্ত ধর্শের অনুষ্ঠান কর । 3 ॥ 

পুলন্তয: কহিলেন, অনস্তর স্থুকেশির আদেশানুসারে সমুদধাধ নিশাচর মুদিত মান-স উক্ত 
অপেক্ষা জ্রযোদশগুণাধিক ধর্ানষ্ঠানে প্রগতি হইল ॥ ৫ ॥ তওগ্রযুকি তাহারা নিতান্ত অভ্যুদদিত 
হইধা উঠিল। এরূপ লাচীরসমন্ষিষ্ঠ হওযাতে, তাহাদের পুর্ুপৌন্রাদিরাও জন্কপ সমৃদ্ধিলাভ 
করিল || ৬।। চচ্ট, হৃর্ধ্য ও নক্ষপ্র সকল সেই সকল মহা! রাক্ষসের তেজঃগ্রভাবে আর 

গমন করিতৈ সমর্থ হইলেন না 511 হে ব্রঙ্গন। ক্রমে কর্মে ত্রিষুবন ও নিশ'চটুগণের 
সেই নগরী দিবসে হু্ধাসশ ও রাত্রিতে উষ্জবৎ হইয়া উঠিল ॥। ৮॥। উল্লিবন্কন আকাশে আর 
ভাঙ্করের তটাতিপরিজ্ঞাত হয় ঈী। তেজন্দিতাপ্রীুক্ত সেই দুয়োতর্ম ধশাঙ্ছের গায় প্রতীযুীন 
হইতে পাঁগিল”1&। ধজনীযোগে চঙ্র্ের কিরণ জার কফূরতিশ্রীপ্ত হয় না। (লাক লর্কীল 
তঙ্গিবন্ধন নিভাভ চিক্তার্জীভ হইল। কমলাকরে কমল সকল হুর্যবোধে চত্লোয় জভিগদন 
করিয়া, রান্িতে অর্ভীপ্পিত ধিভৃতি প্রদান করিধায় জন্ত বিকসিত হইতে লাগিল ॥ ১০% লেক 
লকল 'গিবপে 'রাষ্িফীল মর্মে করিয়া, নির্শঘনে ভিত হইল। বায়স্গণ জার্সিতে পায়, 
ভাহাদিগর্কে বিনাশ করিতে লাগিল | ১১ ।| নান ও 'ঈপপরায়ণ খীউকগণ টিবসক্কে রা 
ঈনে কিয়া, নদীতে অকিছী হষ্ধী ছিব ।। ১২।। টত্তবাক ' শকল পেই দুর্শনি আর 
পঠস্পর বর্থিধৌজিত হইল "1 পবিস বলে করির উচছযে বলিতে লাগিল । ১৬ কোন 
উষ্বাক দন্ত জিয়ার "হইয়া, সিটে" ফকীরপুর:ল্গ ধুষ্ঠে" প্রীণ উতসঞ্জীন করি- 
হছে । 5৮7 তিনে ভগহীম্ বিবার ইস, পরধয়কর-কর্ীি্তারপূর:সির সম 
ঈংনায় সিউপানীদ কারি] :কোদিদতিইন্জনগস করিতেছেস 'না? ১1 উনতান্তিরাও বালিতে 
লাগিল, নর্ই কৌন বা যা গিয়াছে । ওদীয ক স্বসি্ীকে ভিত ইহ, 



পে বাছনটুরোখনগ [১4খ/ক্মধ্যারঃ | 

টফিবাজ,। ৮. ভেমাসৌ শশিনং জিত! নাক্তচমতি রবিক্বং১1।- স্যজ্াচনা! ভোমশালাজ 
গরধিস্দিরথাধ্যয়ে । আবর্চনত্ত কর্পীণি জাজাকপি মহামূতন ॥+৭: ॥ মছাড়াগরত্বাঃ পৃাং বিষ্কোঃ 
হুর্ধন্ধি ভক্তিতঃ | রক শশিনি চৈবান্তে ন্ধপোন্তে হয়ত চ॥ ১৯৪ কামিনস্চাপ্রম্জক সাধু 
কাজল! করৎণ- স্মদিরং রজনী অম্য। সত যরতকৌনুদী ॥. ২.1 জূন্েইজবলোক ঝরা ভিপ্চ- 
ভছাধশী। ' কির্যযাজেন মগাগঞ্ধে রিও. কৃদ্রৈ? কৈ ॥ ২১।লচু ল্য ফাযোগী, নহজাদি- 
জকুবরণণি ।' অথুম্থপর়ন! লাষ দ্িতীয়! সর্কাকাময়1 (২২ ॥ ওনাযৌ,ভগবান্্জীড়ং, ,শির্পছন- 
হৃদ 87 অশুরাঞ্চ মহাভাগৈরনস্তফিড়শেখরসূ, | ২৩ ॥ ক্যারেহক্রর বং দেবা রোফিওয। দিশিন 
কৃ হরি 'ভগং তপে। ৫ফারং কুয়ারঠধনকাধাযা। $ ২৪1 পুণ্যাবামক্ষজাইম্যাং বেদোক্ষ ' 
টিবিনা আয়ং। ভৃইেল শুনা দত্বস্বরধ্ক্ৈ ঘৃচ্ছর। | ২৫1 জনে বংল্চজুমলা 'কবমা রাধিতো। 
করি? । জতৈরেহ ত্বখণ্ডেম তেমাখণ্ডঃ পর্ধী দিষি ॥২৬। অদ্ভেইককন'শশাক্েন কব! রক্ষা কৃতাত্বর2। 
প্ররয়ং লমভ্যর্চ্য ফিষেগারমিততেজসঃ।1 ২৭৪ .তেনংসৌ,নপ্তিন্বংস্চন্;। প্রিয় দিবকেরং 
অব্যারমানম্দকরে। দ্িবং তপতি স্থ্যাবৎ ॥ ২৮) লক্ষ্যতে কারটপরটনার্বাছভিঃ লত্যামেব হ্ছি। 
শ্র্ক্ষনির্িদির ভুর্ষেো অ" বিভাতি যথা পুরা! ॥ ২৯ ॥. বখা।,পলাকরাও মক্কা রণভূ জগপাকুলাঃ । 
নিরুচাঃ গঁতিভালক্তে জাতঃ হুর্্ষ্য দরে ক্রুবঃ ॥ ৩০ যথ! চান্তে বিভাব্যস্তে বিকচাঁঃ কুনু্ণাকরা2। 

তপশ্চরণ করিয়াছে ॥। ১৬।। তপশ্চরণ দ্বারা ভগবান্ ভীস্বরের আরাধন] করাতে, তিনি চন্ত্রকে 
য় করিয়া, আর. কোন মত্বেই অন্তমিত হইতেছেন না ॥ ১৭॥ হে মহামুনে! যাগশীল 
ব্জিগণ যাগুশালাসদূহে ধরত্বিগ্গণ ' সমভির্যাহারে £রান্সিতেও যজ্ঞকর্থে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১৮৫ 
মৃহাভাগ্বত পুরুয়নগণ দিরস ও রাত্রি সকল সময়েই ভক্তিস্লহকারে ভগবান্ বিষ্ণুর পুজা 
করিতে লাগিলেন ৷ অন্তন্কের! ্রহ্ধ! ও মহাদেবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইল |1১৯।। কামী পুরু- 
ম্ল! যনে. করিতে লাগি, চক্ম$। সাধু অন্ষ্ঠান..করিয়াছেন,। * যেহেতু, এই রজনীকে নিত্য 
জোযাংস্বামগী ৩. তজ্জন্ত. সূ লোকের মনোহারিণী করিয়াছেন ॥ ২* ॥। অন্তান্োর]! বলিন্ে 
ঘাগিল,আমর! স্বকপুটে গবিজ্ঞ কুস্থম ঘারা.ন্ভস্যাদি চভুর্জালে লক্ষ্মীর +সহিত মহাযোগী জগদ- 
গুরু জুনার্দমের আয়াধনা!.করিয়[ছিলাম | কাুন্যশয়ন) দ্বিতীয়া, সর্ববিধ অভিলাষ পৃত্রণ করে। 
সই ভূগবান্ বিষ্কু শীত হইয়া, এইরূপ, পৃর্মাধিত শয়ন প্রদান 'রুরিকাছেন। কেননা, সর্বা- 
গার মকাভোগে ইহা সর্বদাই পরিপূর্ণ : ক্বোনকাল্লেই ভাযাঙ্ষ বিরাম হইতেছে না 11২৪২ ২২৩।। 
জুগ্যাব্ের! বলিতে লাগিল, দেরী; রোহিণী চজমার ক্ষান্ত, অর্শর্ন,-করিয় কিচ্চহই রু্তের 
ভারাধনাকাষনায় দুশ্র চপ্শ্তণ কৃরিয়াছেন্॥ ২ও ॥১; তিনি পর্মপ্বিত্র অন্য, অধর্নীতিথিতে 
,রিচ্্াক্ বিধানে রুপ উপাসনা, করাত, ভগবান ছব প্রবন্ধ হইয়। ঠীরাদর : বৃচ্ছাকেফে বরদান 
করিয়াছেন ॥ ২৫ ॥ 'আন্যার্ের] 'যবিতে লাগিল্য চগ্্রমা* নিশ্চই জিভ রত সহকারে 
অনার ছুরি ভাকাধনা। কুরিয়াছের । যেইদন্বুজাকাশে জর্টিত হঈর়া১ উদ *হবন্যাছেন 7৬। 
শ্ডাড়েরা বি বগিল, ০৮ চরণযূ ইভা, করিয়া, নিশ্ছার গাইরপে 
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অতো .রিজারত চল উদ্দিতশ্চ প্রভাপবালুত। এ২.॥. এবং-সয্ারত্যং তত স্র্ধ্যো বাক্যানি নারদ 
খম্ত,কিংমৈতদ্ধি মোকে। বর্ধি গুভাগুতং ॥.৩২।..ঞরং লক্চ্ভ্যি তগবান্ দখেঠ,ধ্যানং দিবাকর? । 
ছাসমভাক্গৃদধত্বং তৈলোক্যংরজূনীচরৈঃ ॥ ৩৩৪ ততত্ক ভগবান্ জ্বাত্বা ত্দসোহপ্যসহিযুঃভ[ং । 
নিশাচন্বম্য বস্িং তামহিদ্ধগক় যাধবিৎ | ৩৪) ততো! জঞাত্বা! চ তান্ সর্ধান্ সলাচাররতান্ 
গুচীন।- . নেবরান্ধপপূদন্: সংদকান্বর্শসংযুক্তান্॥ ৩৫ ॥ ততত্ব রক্ষঃকষয়কৃতিমিরদিপকেসযী। 
মহাংগুনখরঃ হুর্ন্যস্তদিয়াতমছিত্বযৎ ॥ ৩৬ ॥ জ্ঞাতবাংশ্চ ততশ্ছিত্রং রাক্ষসানান্দিবস্পতিঃ । 
্বধ্মবিচ্যুতির্নাম. দর্রাধ্শাবিন্যাড়কৃণ্ধ॥ ৩৭.॥ ততঃ বাধাভিভূতেন ভাক্কুন! রিপুভেদিনা। তত্তীতং 
রাক্রমপুরং তর যুখেছছয়া ॥ ৩৮ ॥ স্ ভান্কুনা, তদা দুইঃ ক্রোধাখ়(তেন চক্ষুষ1!। নির্পপাতান্বরা- 

সং ক্ষীণপু্য ইব থুহঃ ৩৯ ॥ এতদেতৎ সফালোক্য পুরং শালকটংকূটঃ । নমো হরায় শর্ববায 
ইদমুচ্চৈরুদীরয়ৎ ॥ ৪ ॥ তর্দাকন্দিতমাকণূ্য চারণ। গগনেচরাঃ,। হাহ্তিচুক্র,শুঃ সর্ব হরতক্তঃ 
পতভ্যসৌ ॥ ৪১ ॥ তচ্চারণর্চঃ শর্বঃ ক্রতবান্ সর্বগে'ব্যয়ঃ। ক্রত্ব। সঞ্ষিত্তগনামাস্ কেনাসৌ 
পাত্যতে ভুবি ॥ ৪২. জ্ঞাতবান্ দেবপতিন! সহত্রকিরপেন তৎ। পাতিতং র্]ক্ষলপুরং ততঃ 
করদ্ধস্িনোচনঃ ॥ ৪৩ ॥ ক্রুদ্ধত্ত দগবান্ শভৃর্ভাহুমত্তমপন্তরত।' দৃষ্টমাত্রজ্রিনেত্রেণ নিপপাত 
ততোস্বত্রাৎ ॥ ৪৪ ॥ গগরনাৎ স পরিত্র্ঈঃ পথি বাধুনিষেবিতে । যদৃচ্ছন্ন। নিপতিতো যস্ত্রমুকো 
যথোপলঃ ॥ ৪৫ ॥ ততো! বাযুপথান্থুক্তঃ কিং গুকোজ্জলবিগ্রহঃ ॥। নিপপাতাস্তপিক্ষাৎ স বৃতঃ 

যাইতেছে, চন্দ্র সপ্রতাপে সমুদিত হইতেছেন ॥ ৩১॥ নারদ! তাহার! পরস্পর এইবপ সম্ভা- 
বণে প্রবৃত্ত হইলে, দিবাকর তাহাদ্দের বচনপরম্পর! কর্ণ গোর করিয়া, চিত্ত করিতে লাগিলেন, 
লোক দকল কিকাতণে এবংবিধ শুভাশুত সম্ভাষণে প্রবৃত্ত হইয়াছে ॥ ৩২॥ প্রভাঙ্ষর এইপ্রকার 
চিন্তার অন্থমরণপ্রসঙ্গে ধ্যানপবাধণ হইলেন। তৎক্ষণাৎ তাহার জ্ঞানগোচর হইল, সমুদধাষ 
জগৎ আসমস্তাৎ নিশাকরগণে আক্রাস্ত হইযাছে ॥ ৩৩॥ অনম্তর যোগরিৎ ভগবাম্ ভাঙ্গরে 
নিশাচরের নেই ছুর্রিবহ তেজ ও বৃদ্ধি পরিজ্ঞাত হইযা, চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥ ,চিন্তা- 
বঙ্গে জানিতে পারিলেন, সমুবায রাক্ষলই সদাচাররত, শৌচবিশি্, দেবত্রাক্মণপুজায দংসক্ত ও 
ধার্মিক হইয়] উঠিয়াছে 1৩৫) তগ্সন তিমিররূপ মাতঙ্গের কেশরী, মহাংশুরূপ-নরবিশি্ দিবাকর 
রাক্ষসগণ্রে ক্ষয়নানে সমুদ্যত হইযা, তাহাদের বিঘাত চিন্তা কমতে লাগিলেন ॥ ৩৬॥ অনন্তর 
সকল ধর্দের বিঘাতব্বরী -দ্বধন্্মবিচ্যুতিকে ই রাক্ষদগণের ছিত্র অবগত হুইয়। ॥ ৩৭ ॥ সেই রিপুচ্েদ- 
কারী ,ভানুম্টক্রাধে অভিভূত হুইয়| উঠিলেন। তৎ্প্রযুক্ত রাক্ষসগণের দেই পুর ভীত ও 
যথেচ্ছ বিনষ্হইল,1৩৮। অনভ্তর ভানমান্ ক্রোধাখাত লোচনে, দৃষ্টিপাত করিবামার সুরে গিও 
্মীগৃপুধ্যু এুহের ক্লায, অন্ররতর্ট ও নিপতিত হইল ॥ ৩৯ ॥ এ লময়ে সেই স্মকেশি তাবস্থ নগরী 
দরন করিম, উচ্ছৈহস্বরে,বৃলিতে লাগিল, হর ও শর্বকে নযষ্কার॥ ৪*॥ গগনুবিষ্বারী চারণগণ 
নেট আকুন্দিত শ্রবণ.করিয়া, এই বলিয়া হাহাকার 'ক.রয়া উঠিল, মহাদেবের তক্ত নিপতিত 
হুড ৪3.1 

চাস বিনা শধ চূরণগ্নণের বচন আকর্ণন করিয়া চিন্তা! কৃদ্দিতে লাখিলেনুৎ কোন্ 
বৃকতি সুখে তুমিতলে, নিপতিত, করিতেছে।॥ ৪২।. অ্বনন্তর, বখন্ত ভ্কানিকে, পরাক্সিলেন, 
দের্গতি কের দু ক্ুফ্পুত পোতিতক্রিয়াছেন্ধকনুঠন হিলোচন দাতাকষোধ্ হইবেন ॥৪৩। 
ছাতকের রই অগৃবুন্ পদ্ধু ডাক্কর়ের প্রতি "দৃষ্টি স্চারন করিবেন। . হি বঞ্জাজন..করিবা- 
মার/্ভাড়মি বলাজার কইতে নিপতিত হইলেন.) ৪৪.॥ তিনি গুম. হতে? পরিজ হইয়া, 

1৮১১ ইপৃমের ভারপযনথা্ছাক্রমে.ধতিত৭, ৪৫ ৮৩ সেই,.বায়ুপথ. হইতে 
সু বহৃট্রা। ক্রেচস্তার উদ্াল কবেবরে ,অস্তনীক .হইভেসখনান্লং আ্লায় করিলেন। 

১৪ 
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কিংনরচারণৈ:॥ ৪৬।॥ অংশুভির্কেষ্টিতো ভানুঃ প্রবিভাত্যন্বরাৎ পতন্। অর্ধং পরুং যথা 
তাল।ৎ ফলং কপিভিরা$ৃতং ॥ ৪৭ ॥ নিপতভন্ব হরিক্ষেত্রে যদি শ্রেয়োভিবাঞ্ছসি । ততোহব্রবীৎ 
পতন্নেব বিবন্থাংস্তাংস্তপোধন!ন্॥ ৪৮1 কিং তত ক্ষেত্রং হরেঃ পুণ্যং বদধবং শীস্রমেব মে। 
তমূচুর্ম,নয়ঃ হৃধ্যং শৃণু ক্ষেত্রং মহাফলং ॥ ৪৯ & সাংপ্রতম্বান্থদেবস্য ভাবিতং শঙ্করস্য চ। 
যোগশায়িনমারভ্য যাবৎ কেশবদর্শনং । এতৎ ক্ষেত্রং হরে; পুণ্যং নায় বারাণসী পুরী ॥ ৫০ ॥ 
তচ্ছ স্ব ভগবান্ ভাঙ্র্ভবনেত্রাভিতাপিতঠ | বরণাক়া স্তখৈবাস্যান্বস্তরে নিপপাত হ ॥ ৫১॥ ততঃ 
প্রদহ্থতিঃভানৌ নিমজ্যাপ্যাং লুলদ্রবিঃ। বরণায়াং সমভ্যেত্য নিমজ্জতি যথেচ্ছয়া ॥ ৫২ ॥ ভুয়ো - 
সীন্বরণাং ভুয়ো ভূয়োপি বরণামদীম্। লুলংস্সিনেত্রবঙ্ন্যার্ডে। ভ্রমতেইলাতচক্রব্ ॥ ৫৩ ॥ এতণ্মিন- 
স্তরে ব্রন্মন্ন যয়ে! যক্ষরাক্ষসাঃ । নাগা বিদ্যাধরাশ্চাপি পক্ষিণোহপ্পরসন্ডভথা ॥ ৫৪ ॥ যাঁবস্তো 

ভাঙরেরথে ভূতপ্রেতাদয়ঃ স্িতাঃ । তাবস্তো ব্রহ্মঘদনং গতা ৰেদয়িভূং মুনে ॥ ৫৫ ॥ ততে। 
বরন্ম। স্থরপতিঃ স্থরৈঃ সার্ধং সমভায়াৎ। রম]ং মহেশ্বরাবাসং মনরং রবিকারণাৎ ॥ ৫৬॥ গত্বা 
দৃ্ট। চ দেবেশং শঙ্কবং শৃলপাণ্টিনং। প্রাসাদ তাঙ্গরার্থায় বারাণস্যামুপানয়ৎ ॥ ৫৭8 ততো 
দিবাকরং ভূয়ঃ পাণিনাদায় শঙ্করঃ | কৃত নামাসা লোলেতি রথমারোপয়ৎড পুনঃ ॥৫৮॥ আর়োপিতে 
দিনকরে ব্রশ্ট।ভ্যেত্য স্থকেশিনং। সবান্ধবং সনগরং পুনরারোপয়দ্দিৰে ॥ ৫৯ ॥ সমারোপ্য 
স্থকেশিঞ্চ পরিঘজ্য চ শঙ্করঃ। প্রণম্য কেশবং দেবং বৈরাজং স্বগৃহং গতঃ ॥ ৬* ॥ এবং পুরা 

কিন্নর ও চারণগণ তাহারে বেছ্টন করিযা রহিল ॥ ৪৬॥ তদবস্থায় অশ্বর হইতে পতনশমযে 
অংশুবেষ্টিত ভান্ুমান্ পরম প্রতিভা বিস্তার করিলেন । বোধ হইল, অর্ধপক তালফল যেন 
বানরগণে বেষ্টিত হইয়া, তালবৃক্ষ হইতে পতিত হইতেছে ॥৪৭। 

তৎ্কালে তপন্বিগণ তাহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, যদ্দি শ্রেয়োলাভের বাসন থাকে, 
তাহ। হইলে, হরিক্ষেত্রে নিপতিত হও। বিবস্বান পতনসমযে সেই সকল খষিকে কহিলেন |18৮1 
সেই পরমপবিত্র হরিক্ষেত্র কিংশ্বরূপ, শীঘ্র আমশরে বলুন । খষিগণ কহিলেন, কৃর্ধ্য ! মহাফল' 
জনক হরিক্ষেত্রের বৃত্তান্ত খববণ কর ॥ ৪৯ ॥ এ হরিক্ষেত্র মহাদেবের পরম পূজিত ক্ষেত্ররূপে 
পরিণত হইয়াছে । তথায় যোগশায়ী হইতে আরম্ভ করিয়া, কেশবের পর্ধ্যস্ত দর্শন হইয়া থাকে। 
হরির এই পবিভ্র ক্ষেত্রের নাম বারাণসী পুরী ॥ ৫০ ॥ ভবনেঞ্রাভিতাপিত ভগবান্ ভান্ুমান্ 
এই কথ। শ্রবণ করিয়া, বরণ। ও অসি এই উভয় নদীর অন্তরালে পতিত হইলেন ॥ ৫১ ॥ তান্ু- 
মান্ নিতান্ত দশ্থমান হইতেছিলেন। তজ্জগ্গ তাহাতে নিমগ্ন হইয়া, লুলত হইতে লাগিলেন। 
তিনি একবার বরণীয় সমভ্যেত হইয়া, যদৃচ্ছাক্রমে নিমগ্ন হন) পুনরায় অসীতে ও পুনরায় 
বরণাতে এবং পুনরায় বরণ হইতে অলীতে ও অপী হইতে বরণাতে গমন করিয়া লুলিত হইয়া! 
থাকেন। ব্রিনেত্রের নেত্রানলে একাস্ত অভিভূত হওয়াতে, অলাতচক্রের ন্যায়, এঁরূপে ভ্রমণ 
করিতে লাগিলেন ॥ ৫২1৫৩ ॥ ব্রন্মন্ ! এই অবসরে খবিগণ, যক্ষগণ, রাক্ষপগণ, নাগগণ, বিদ্যা- 

ধরগণ, পক্ষিগণ, অগ্দরোগণ ॥ ৫৪ ॥ ও ুর্ধ্যের রথস্থিত যাবতীয় ভূতপ্রেতাদিগণ এই বৃত্তান্ত 
নিবেদন করিবার মানসে ব্রদ্মসদনে গমন করিল ৫৫ ॥ তখন স্ুরপতি ত্দ্ধা স্থুরগণের সহিত 
সংমিলিত হইয়া, সুর্যের জন্য মহেস্বরের রমণীয় আবাসস্থান মন্দরপর্বতে অভ্যাগত হইলেন ॥৫৬। 
তথায় গমন ও দেবদেব শুলপাঁণি শঙ্কামকে স্দর্শন করিয়া, গ্রীসন্ন করত, তাঙ্করের নিমিত 
বারাধনীতে উপস্থাপিত করিলেন ॥ ৫৭7 উখন শৃলপানি পাঁণি দ্বারা গ্রভাকরকে পুনরায় এই 
ও সাহার লোল, এই নামকরণপুর্কক, রথে আরোপিত করিলেন ॥ ৫৮ ॥ দিনকর রথে আরো- 
পিত হইলে, ব্রন্মা স্থকেশির সমীপস্থ হইয়া, তাহারে বান্ধব ও নগরের লহিত আকাশে অবস্থাপিত 
করিলেন। এইরূপে স্রকেশিকে সম:রোপ ও আলিঙ্গন করিষা, ভগবান্ শঙ্কর বৈরাজরূপী দেব 
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নায়দ ভান্তরেণ পুরং স্থকেশেভূ্ববি ল্লিপাতিতং । দ্িবাকরে! ভূমিতলে ভবেন ক্ষিপ্তস্ত দৃ।- 
নলসংপ্রদগ্ধঃ ॥ ৬১।। আরোপিতো ভূমিতলাস্তবেন ভূয়োপি ভান্ুঃ গ্রতিভাসনায়। স্বয়ং 
ভুব! চাপি নিশাচরেন্ত্বারোপিতঃ খে সপুরঃ সবদ্ধুঃ ॥ ৬২ ॥ 

ইতি শ্রীবামনপুরাণে স্ুকেশিচরিতে লোলাকঞ্জননং নাম পঞ্চদশোধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥ 

যষোঁড়শোহ্ধ্যায়ঃ 

নারদ উবাচ। যানেতান ভগবানাহ কামিভিঃ শশিনং প্রতি । আরাধনায় দেবাভ্যাং 
হরীশ1ভ্য।ং বদস্য তান ॥ ১॥ 

পুলস্তা উবাচ। শৃণুষ কামিভিঃ প্রোক্তান্ ব্রতাঁন্ পুণ্যান্ কলিপ্রিয়। আরাধনায় শর্বদ্য 
কেশবসা চ ধীমত£ ॥ ২ ॥ যদাষ!টীং রবিঃ প্রাপ্য ব্রজতে চোত্তরায়ণং। তদা ম্বপিতি দেবেশে। 
ভোগিভোগে শ্রিরঃ পতিঃ॥৩॥ প্রতিস্থপ্তে বিভৌ! তশ্মিন্ দেবা গন্ধরববগুহাকাঃ | দেবানাং 
মাতরশ্চাপি প্রস্ুপ্তাশ্চাপান্থক্রমাত্থ ॥ ৪ ॥ 

নারঞ্চ উবাচ। কথয়ন্থ ্থয়াঁদীনাং শয়নে বিধিমুত্তমং। সর্ববানন্থক্রমেণৈৰ পুরস্ক তা্জনদনং॥৫| 

পুপস্ত্য উবাচ। মিথুনাতিমুখে হুর্ষ্যে শুর্ুপক্ষে তপোধন | একাঁদহ্টাং জগত্ন্নামী শয়নং 

পরিকল্পতে ॥ ৬ ॥ শেষাহিভোগপর্যাস্কং কৃত! সংপুজ্য কেশবং। কৃত্বা পবিত্রকং চৈব সমাক 

সংপূজয়েদ্িজান্ ॥ ৭৭ অনুজ্ঞাং ব্রাহ্মণেভাশ্চ দ্বাদশ্যাং প্রযতঃ শুচিঃ। লব্ধ পীতাস্বরধর: 

স্বস্থ্ো নিদ্রাং সমানয়ন্ ॥৮ ॥ ত্রয়োদম্তাং ততঃ কাম£ স্বপতে শখনে গুভে। কদদ্বানাং সগন্ধানাং 

কেশবকে প্রণ[ম করত, স্বগৃে প্রত্যাগত হইলেন ॥ ৪৯/৬০॥ হেনারদ! পূর্বে প্রভাকর 
উক্ত প্রকারে স্থুকেশির নগরীকে পৃথিবীতে সন্নিপাতিত করিয়াছিলেন । ভগবান্ শস্তু তদ্দর্শনে 
তাহারে নেত্রানলে দগ্ধ করিয়া, ভূমিতলে নিক্ষিপ্ত ॥ ৬১ ॥ এবং পুনরায় তথা হইতে 
আলোকদান নিমিত্ত তাহারে অন্বরপ্রদেশে আরোপিত করেন। ব্রহ্মা নিশাচরেন্দ্র স্থকেশিকে 

পুর ও বান্ধবগণের সহিত আকাশে অবস্থাপিত করিয়াছিলেন ॥ ৬২ ॥ 

ইতি জ্রীবামনপুরাণে স্থুকেশিচরিভে লোলার্কজরনননামক পঞ্চদশ অধ্যায় ॥ ১৫ ॥ 

নারদ কহিলেন, আপনি যে বলিলেন. কামিগণ ভগবান কেশব ও মহ্থাপ্দেবের আরাধনার্থ 

শশির নিকট বিবিধ ব্রত কীর্তন করিরাছিল, তৎ্সমন্ত বর্ণন করুন ॥ ১॥ 
পুল্ত্য কহিলেন, হে কলিপ্রিয় ! কামিগণ মহাদেবের ও বাস্থদেবের উপাসনার্থ যে সকল 

পরমপবিক্র ব্রত কীর্ডভন করিয়াছিল, তাহা! বলিতেছি, শ্রবণ কর॥ ২॥ ভাঙ্কর আবাচ়ীতে 
সংক্রমণপূর্ব্ক উত্তরণ গমন করিলে, দ্েবদেব বান্থদেব ভোঁগিভোগে শয়ন করিয়] থাকেন ॥ ৩॥ 

ভিনি প্রতিস্থপ্ত হইলে, দেব, গন্ধর্ক ও গুগকগণ এবং দেবগণের মাতৃগণ, লকলে অন্ুক্র.ম প্রন্থপ্ত 

হন।। ৪ | 

নারদ কহিলেন, জনার্দনগ্রমুখ স্থরাদির শয়নবিধি অন্ুক্রমে যথাষথ কীর্তন করুন ॥ ৫| 

পুলস্ত্য কহিলেন, ছে তপোধন ! সূ্ধ্য শুরুপক্ষে মিথুনীভিমুখ হইলে, জগৎ্স্বামী জনার্দন 

একাদশীতে শয়ন পরিকল্পনা! করেন ॥ ৬।। তৎকালে, অনস্তের ফণরূপ পরধাঙ্ক নিম্্ীণ ও কেশ- 

বের সম্যকৃরূপ পুজ। করিয়া, পবিব্রকবিধানানপ্তর যথাবিধানে দ্বিজগণের আর্চনা করিবে ॥ ৭ 

দবাগশীতে প্রয়ভ ও গুটি ইইপা, ব্রাঙ্মণগণের অনুজ্ঞা গ্রহণ করির, পীতান্বরপরিধানপূর্বক স্বস্থচিতে 

নিদ্র। ধাইবে ॥৮॥ অনভ্তর কাম ভ্রয়োদশীতিথিতে স্থগদ্ধি কদস্বকুস্থমে পরিকল্পিত ন্দর 
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কুক্মমৈঃ পরিকলিতে ॥৯॥ চতুর্দশ্যাং ভতো যক্ষাঃ স্বপস্তি হ্ুখশীতলে। সৌবর্ণপস্কজকতে 
সুখান্তীর্ণোপধানকে ॥ ১০ ॥ পূর্ণমাস্যামুমানাথঃ শ্বপতে চন্মসংন্তয়ে। বৈয়াষ্ে চ জটাভারং 
সমুদ্স্থ্যান্তচর্্ণ] ॥ ১১॥ ততো দিবাকরো রাশিং সংগ্রযাতি চ কর্কটং। .ততোহমরাণাং 
রজনী ভবতে দক্ষিণায়নং ॥১২| ব্রন্া তথা প্রতিপদি নীলোৎপলময়েনঘ। তন্লে স্বপিতি লোকানাং 
দরশয়ন্ মার্গমুভ্তমং ॥ ১৩॥ বিশ্বকর্মা! দ্বিতীয়ায়াং তৃতীয়ায়াং গিবেঃ সুতা । বিনায়কশ্চতু্থ্য।ং 
তু পঞ্চম্যামপি ধরন্মবরাট, ॥ ১৪ ॥ ঝঞ্যাং ক্ষন্দঃ প্রন্বপিতি সপ্তম্যাং ভগবান্ ক্গবিঃ। কাত্যায়নী 
তথাষ্টম্যাং নবম্যাং কমলালয়! ॥ ১৫ ॥ দশম্যাং ভূজগেন্্রাশ্চ স্বপস্তে বাস্থভোজনাঃ ৷ একাদশ্যং 
ভু কঙ্ঝায়াং সাধ্য ং ব্রন্মন্ স্বপত্তি চ ॥ ১৬ ॥ এষ ক্রমন্তে গদিতো৷ নভাদৌ স্বপতাং মুনে। ন্বপৎ- 

স্থ তত্র দেবেষু প্রাবৃটকাল£ সমাযযৌ ॥ ১৭ ॥ বকা1ঃ সমংবলাকাভিরাযেহাস্ত নগোত্তমান্। 
বায়সাশ্চাপি কৃুর্ববাস্ত নীড়ানি খাষপূজব ॥ ১৮॥ বায়সাশ্চ স্বপস্ত্যেবসৃতো গর্ভভরালসাঃ ৷ যস্যাং 
তিথো প্রন্বপিতি বিশ্বকন্মা গ্রজাপতিঃ ॥ ১৯ দ্বিতীয়া সা শুভা পুণ্য ন্ুপুণ্য। শয়নোদিতা। 
তস্যান্তিথাবর্চয়ত্বা শ্রীবৎসাক্কং [চতৃভূজং ॥ ২ ॥ পর্যযস্কস্থং সমং লক্ষ্য গন্ধপুষ্প!দিভিযুলে । 
ততো দেবায় শধ্যায়াং ফলানি প্রক্ষিপেৎ স্ুুধীঃ ॥ স্থরতীণি নিবেদ্যেখং বিজ্ঞাপ্যে 
মধুহদনঃ ২১ ॥ যথা হি লক! ন বিষুজ্যপে ত্বং ভ্রিবিকরুমানস্ত জগরিবাস। তথা ত্বশূন্তং 

শয়৭ং সদৈব তল্মাকমেবেহ তব প্রদাদাৎ ॥২২॥ যথা ত্বশূন্তভ্তব দেবলন্ধং সমং, হি লক্ষ 
শয়নং স্থুরেশ। সত্যেন তেনামিতবীর্ধ্য বিষ্ণে। গ্স্থ্যনাশো ন মমাস্ত দেব ॥২৩। 

শশী স্পীশাীি 

শয্যায় শয়ন করে ॥৯॥ যক্ষগণ চতুষ্কশীতে সৌবর্ণপন্বিনিশ্িত, স্ুখান্ীর্ণ উপধানবিশি্ট, 
সুখশীতল শযাঁয় শয়ন করিয়া থাক ॥ ১০॥ পৌর্ণমানীতে উমার্থতি মহেশ্বর অন্য চর ঘবার। 
জটাভার গ্রথিত করিরা, ব্য'ম্রচন্মনির্মিত সংস্তর আশ্রয় করত শয়ন করেন ॥ ১১ ॥ অন্তর 

দিবাকর কর্কটরাশিতে সংপ্রয়াণ করিলে, অমরগণের রাজিন্বরূপ দক্ষিণায়ন প্রবর্তিত হয় ॥ ১২ ॥ 
হে অনঘ ব্রদ্ষ। প্রতিপত্তিথিতে লোক সকলকে উৎকৃ্ পন্থা! প্রদর্শন করত, নীলোৎ্পলময় 

শয্যায় শয়ন করেন ॥ ১৩ ॥ বিশ্বকর্মা দ্বিতীয়াতে ও গিরিনন্দিনী ভ্ৃতীস্মাতিথিতে এবং ধিনায়ক 
চতুর্থীতে ও ধর্শরাজ পঞ্চমীতে ॥ ১৪। স্বন্দ ষঠীতে ও তগবান্ ভান্ুমান্ সপ্তমীতে শয়ন করিয়া, 
থাকেন। কাত্যায়নী অষ্টম্ট্রতে, কমলালয়। নরমীতে ॥ ১৫ ॥ এবং বায্ুভোজী তুঙ্গগেল্দের। 
দশমীতে শয়ন করে । হে ব্রহ্ষন! সাধ্যগণ ক্ুষ্ণাত্রয়োদরশীতে শয়ন করিয়া থাকেন ॥ ১৬ ॥ 

হেমুনে! নভাদিতে উক্তরূপ ক্রমান্ুদারে ততৎ দেবত! যেরূপে, শয়ন করেন, তাহ! কীর্ডন 

করিলাম। তাহারা শয়ন করিলে, গ্রাবুট সময় সমুপস্থিত হয় ॥ ১৭ ॥ .তখন বলাকা স্ছিত 
বক সকল নগোত্তমসমূহে আরোহণ ও বায়স সকলও কুলায় নিম্মাণ করে ॥ ১৮॥ তাহারা 
এই খ্তুতে গর্ভভারে অলসভাবাপন্ন হইয়া, শয়ন করিয়া থাকে । প্রদ্জাপতি বিশ্বকর্মা যে 
ভিথিতে শয়ন করেন & ১৯ তাহার নাম দ্বিতীয়া. । এ তিথি অতিমাব্রপবিভ্রভাবাপর, পরম 
পুণ্যজনর ও নিরতিশয় মঙ্গল বিধান করিয়া থাকে। এ তিথিতে লক্ষ্মীর সহিত পর্ধ্যক্কে গ্রাতি- 

চিত প্রীবৎসাক্ক চভুর্জ নারায়ণকে গন্ধপুষ্পাদি উপচারে অর্চন! করিয়া, ভাহার উদ্দেশে শয্যার 
ফল ষকল প্রক্ষেপ করিবে । ভৎকালে সুতি ফল সকল নিবেদন করিয়া, মধুস্থ্দনের নিকট 
এইরূপে পরিজ্ঞাপন-কারসিবে.॥ ২০ ॥.২৯ ॥ হে ত্রিবিক্রম |. হে অনস্ত! . ছে জগন্লিবাস ! লক্ষ্মীর 
সহিত ভুষি যেমম.কখনই দিযোজিড হুঙ না, সেইরূপ তোমার প্রসাদ্দে আগাদের এই শয়নও 
যেন, কোনকালে শৃস্ক ন। হয়| ২২।॥ হছে দেব! হে ল্ুরেশ! লক্ষ্মীর -সহিভ তোমার শঞ্গন 
বসন শুন্ঠ হুয় মণ, হে আমিতবীর্ষ্য! হে বিষ: দেই দত্যবলে আমাদের গার্হস্থ থেন বিনষ্ট 
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ইত্যুচ্চার্ধ্য চ দেবেশং প্রসাদ্য চ পুনঃ পুনঃ | .নক্তং তুঞ্জীত দেবর্ষে তৈলক্ষারবিবর্জিতং ॥ ২৪ ॥ 
ঘিতীয়েছি ঘিজাগ্যায় ফলং দদ্যািচক্ষণ: | লক্মীধয়ঃ প্রীয়ত|ং মে ইত্যুচচার্ধ্য নিবেছয়ে 1২৫1 
অনেন তু বিধানেন চাতুর্মাস্যঃ ব্রতঞ্চর়েৎ। যাবদ্বৃশ্চিকরাঁশিস্থঃ প্রতিভাতি দিবাকর: ॥ ২৬॥ 
ততো বিবুদ্ধপ্তি স্থুরাঃ ক্রমশঃ ক্রমশো মুনে । ভুলাস্থে তু হরিঃ পুর্ব্বং কামঃ পশ্চাঘিবুদ্ধযতে ॥ ২৭ ॥ 
তর দানং দ্বিতীয়ায়াং মুর্তিলস্ষীধরন্য চ। শব্য। চাম্তরণোপেত। বথাবিভবমাঁম্মনঃ ॥২৮॥ এষ 
ব্রতত্ত গ্রথমঃ প্রোক্তস্তব মহামুনে | বন্রিংস্চীর্ণে বিয়োগন্ব ন ভবেদিহ কম্য চিৎ ॥ ২৯ & নভন্যে 
মাসি চ তথা | স] কুষ্ণাষ্টমী শুভা। যুক্ত মগশিরেণৈব স] তু কালাষ্টমী শ্মতা ॥ ৩০ ॥ ত্যাং 
সর্কোধু লিঙ্গেযু তিথো ন্বপিতি শঙ্করঃ। বসতে সন্রিধানে তু তত্র পৃজাক্ষয়া স্মৃত] ॥ ৩১ তন্ত 
ন্নায়ীত বৈ বিদ্বান গোমুত্রেণ জলেন চ। ন্নাতঃ সংপৃজয়েৎ পৃশ্পৈর্ধ তরন্য ব্রিলোচনং ॥ ৩২ ॥ 
ধুপং কেসরনির্ধ্যাসশ্নৈবেদ্যং মধুনর্পিষী ৷ প্রীয়তাং মে বির্নপাক্ষত্তিতুযচ্চার্ধ্য চ দক্ষিণাং ॥ ৩৩ ॥ 
বিপ্রায় দদ্যান্লৈবেদ্যং সহ্িরণ্যং দ্বিজোত্ম ॥ তদদাশ্বযুজে মাসি উপবাসী জিতেন্দ্িয়ঃ ॥ ৩৪ | 
নবম্যাং গোষয়নানং কুধ্যাৎ পৃঁজান্ব পক্কজৈঃ | ধৃপয়েৎ সর্জ্ঞনির্ধ্যপৈনৈ বেদ্যং মধুমোদকৈং ॥ ৩৫1 
কত্বোপবাসমষ্টম্যাং নবম্যাং ক্সানমাচরেৎ। জীয়তাং মে হিরণ্যাক্ষে। দক্ষিণ! সতিল! স্মৃতা ॥ ৩৬ ॥ 
কার্ডিকে পয়সা স্ানস্করবীরেণ চার্চনং। ধূপং শ্রীবাসনির্ধাঘং নৈবেদ)ং মধুপায়সং ॥ ৩৭ ॥ 
সনৈবেদ্যধচ রজতং দাঁতব্যং দ্রানমথজে | প্রীয়তাং ভগবান্ স্থাপরতিবাচ্যমনিষ্তুরং ॥ ৩৮। 
কৃত্বোপবাসমষ্টম্যাং নবম]াং ম্নীনমাচরে্।। মাসি মার্গশিরে ম্ানং কুত্রার্চ| দধিজা স্মৃতাঃ ॥ ৩৯ ॥ 

না হয় || ২৩।। পুনঃ পুনঃ এইরপ প্রার্থনানিবেদন ও তাহারে প্রসন্ন করিয়া, রাত্রিতে তৈল ও 
ক্ষার বর্ডিত ভোজন করিবে।। ২৪ ॥॥ দ্বিতীয় দিবসে সাধু ব্রাক্ষপকে ফল প্রর্দান করিবে । 
তৎকাঁলে, প্রীধর প্রীত হউন, বলিয়া, ফল নিবেদন করিতে হইবে ॥ ২৫ || স্থ্ধ্য যাবৎ বৃশ্চিক- 
রাশিতে অবস্থিতি করিয়া, প্রতিভাত ন। হন, তাবৎ উক্ত বিধানে চাভুন্বান্ত ব্রতাচরণ 
করিবে || ২৬।। হে.মুনে ! অনন্তর উলিখিত দেবগণ ক্রমশঃ র্লুমশঃ জাগরিত হইয়। থাকেন। 
তন্মধ্যে, রবি ভুলাস্থ হইলে, হরি প্রথমে উত্থান করেন পশ্চাৎ কাম উখিত হন॥ ২৭।| প্র 
সময়ে দ্বিতীয়াতে"মআপনার বিভবান্ুরূপে আস্তরণ সহিত শখ্যা ও লক্ষ্মীধরমূত্তি দান করিবে 11২৮৭ 
হবে মহামুনে! এই প্রথম ব্রত তোমার নিকট কীর্তন করিলাম । যাহার অনুষ্ঠান করিলে, 
ইহলোকে কোনরূপে কোন বিষয়েরই বিয়োগযন্ত্রণা অন্থভব করিতে হয় না।। ২৯।। নভম্ 

মাসে মৃগশিরাধুক্ত পবিত্র কৃষ্ণা্মী কালাষ্টমী বলিয়া পরিগণিত ॥। ৩০ || এঁ তিথিতে ভগবান্ 
ভব সমুদ্ায় লিঙ্ষেই শয়ন এবং সন্নিহিত হইয়।, অধিষ্ঠান করেন। এ নময়ে পূজ। করিলে, তাহা 
অক্ষয় হয় || ৩১।। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি এ তিথিতে গোমূত্রে ও জলে স্নান করিবে ! স্নান করিয়া, 
ধর্ত র পুষ্পে শঙ্করের পূজায় প্রবৃত্ত হইবে || ৩২ || ধুপ, কেশরনির্ধাস, নেবেদ্য, মধু ও স্বত 
এই সকল দ্রব্য দক্ষিণা সহিত, হে বিরূপাক্ষ ! প্রীত হও ॥৩৩।। বলিয়া, ব্রাক্মণকে দান করিবে । 
তাহার সহিত হিরণ্যও দিবে । হে ছিজোত্ম ! ভদ্বৎ, অশ্বযুজমাসে উপবাসী ও জিতেন্্িয় 
হইয়া || ৩৪ || নবমীতে গোময় স্নান ও পঙ্কজ দ্বারা পূজা করিবে ? সর্জনির্ধ্যাসের ধৃপ দিবে, 
মধু ও মোদক সহিত নৈবেদা অর্পণ করিবে || ৩৫॥॥ অষ্টমীতে উপবাস করিয়], নবমীতে স্নান 
করিতে হইবে । তৎকালে, হে হিরণ্যাক্ষ! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, বলিয়া, সতিল দক্ষিণ! 
দিবে ॥ ৩৬।। কার্তিক মাসে পয়ঃন্নান করিয়া, করবীর কুস্থম দ্বারা অর্চনা, শ্রীবাসনির্ধাস 
ধূপ ও মধুপায়সসহিত নৈবেদ্য প্রদান করিবে || ৩৭ ॥ অনভ্ভর ভগবান্ স্থাণু জামার প্রীতি 

শ্রীতিমান্ হউন, এই প্রকার অনিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিয়া, নৈৰেদ্য সহিত রজত ব্রাহ্মণকে 
সম্প্রদ্দান করিবে।। ৩৮।। অষ্টমীতে উপবান করিয়া, নবমীতে স্নান করিবে । মার্গশীর্ষমাসে 
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ধুপং শ্রীবৃক্ষনির্ধ)ানং নৈবেদ্যং মধুনৌদনং। সন্পবেদ্যারক্রশালির্দক্ষিণ। পরিকীর্তিত। ॥ ৪০ ॥ 
নমো্ত গ্রীয়তাং শর্বান্তিতি বাচ্যঞ্চ পণ্ডিতৈ: | পৌষে ম্নানঞ্চ হবিষা পুজ। স্যাত্তগরৈঃ গুভৈঃ 1৪১) 
ধূপো মধুকনির্ধযাদো নৈবেদাং মধুলজ্ুৎকৈঃ | সমুদ্র! দক্ষিণ] প্রোক্তা গ্রীণনার় জগদৃগুরোঃ ॥ ৪২ ॥ 
বাচ)ং নমন্তে দেবেশ ত্রযন্থকেতি প্রকীর্তযেৎ। মাথে কুশোদকন্পানং কুমুদেনাশবার্চনং ॥ ৪৩ ॥ 
ধৃপঃ কদস্বনির্ধযাপে নৈবেদ্যং মতিলোদনং। পয়োভজন্ত নৈবেদ্যং সরুকং প্রতিপায়েখ্ড॥ ৪৪ ॥ 
প্রীয়তাং বে মহাদেব উমাপতিরিতীরয়েৎ। এবমেৰ লমুদ্দি্ং বড় ভিম্মাসৈস্ত পরণং ॥ পারণাস্তে 
ত্রিনেত্রস্া স্নাপনস্কারড়েৎ ক্রমাৎ॥ ৪৫ ॥ গোরোচনাযুক্তগুড়েনচৈব দেবং সমালভ্য চ পুজ- 
য়েত | প্রীধন্ব দীনোম্মি ভবন্তমীশং মচ্ছোকনাশং প্রকুরুঘ যোগ্যং ॥ ৩৬ ॥ ততত্ত ফাস্তনে মালি 
কষ্ণা্টম্যাং যতত্রতৈঃ। উপবাসং সমুপ্দতং কর্তব্যং দ্বিজসত্তম ॥ 3৭1 দ্বিতীযেহি ততঃ ম্নানং 
পঞ্চগকোন কারয়েখ। পুঙজয়েখ কুন্দকুস্থবেধুপয়েচ্চন্দনেন চ॥৪৮॥ নৈবেদ্যং সম্বহং দদ্যাত- 
অপাত্রে গুড়োদনং। দক্ষিণাঞ্চ দ্বিজাতিত্যো নেটবনো সহিতাং মুনে ॥ ৪৯ ॥ বাসোধুগং প্রীণ- 
ফচ কীনুচ্চাধা নামতঃ। চৈত্রে চোছুংবরজলৈঃ ন্নানং মন্দারকার্চনং । ৫০; গুগৃগুলং মহি- 
যাখাঞ্চ ঘ্ৃতাক্তং ধৃপয়েছ ধ2ঃ। সমোদকং তথ! সর্পিঃ প্রীণনং বিনিবেদয়েৎ || ৫১।। দক্ষিণ] চ 
সটনবেদ্যা মগাজিনমুদাদ্তং । "নাগেশ্বর নমন্তেত্ত ইদমুচ্চার্ধয নারদ || ৫২. প্রীণননেবনাথায় 
কুর্ধাচ্ছদদ্ধাসমন্থতঃ। বৈশাখে মানমুদিতং স্ুগদ্ধিকুন্্মান্তসা ॥ ৫৩।| পৃজনং শঙ্করস্যেক্রধত- 
মঞ্জরি ভির্বি্বভেঃ | ধুপঃ সর্জপ্ত নির্যাস নৈবেদাং সফলং ঘৃতত ॥॥ ৫৪।। নামজপামপীশসা 
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নান করিলে, মহাদেবের অর্চন। অপেক্ষা আধক ফলপ্রাপ্তি হইয! থাকে ॥ ৩৯।| শ্তরীবৃক্ষ- 
নির্যাস ধূপ, নৈবেদ্য,«মধু ও ওদন এবং দক্ষিণাম্ববপ রক্তক্কালি সন্নিবেদন কবিযা |! ৪০ || পণ্ডিত- 
গণ দ্বার,+ভগবান্ স্থাণু শীত হউন, এইরূপ নির্বাচিত কবিবে। পৌষমাসে হবিঃলাঁন কবিয! 

বিশুদ্ধ তগব কুম্থমে পূজ। করিতে হইবে || ৪, ॥ মর্থকনির্বাস পূপ, নৈবেদা, মবুসক্ত, ও 

জগদগুরুর প্রীণনার্থ মুদ্রাসহিত দক্ষিণ। প্র্দানা। 9১ ।| এবং হ দেবেশ। হে তিলোচন, 
তোমারে নমস্কার, এইবপ নির্বচন করিবে । মাঘমাঁসে কুশোদকে নান ও কুমুদকুষ্থমে শিবের 
অর্ন] ॥ ৪৩।| এবং কদন্চনির্ধান ধূপ, তিলোদন সহিত নৈবেদা প্রদ্দান কবিযা || ৪৪ || উমা- 
পতি মহাদেঝুপ্রীত হউন, এইরূপ বলিতে হইবে । এইরূপ ছয় মাসেব পারণ মমুদ্দিই হইযাঁছে। 
পারণাঁন্তে যথাক্রমে ত্রিনেত্বরের স্নানক্রিয়। সমাহিত করিবে ॥ ৪৫|। গেবোচনার সহিত অগুকু 
দারা মহাদেবের সমালভনপূর্বক পুজা করিতে হইবে । তৎ্কালে এইরূপ বলিবে, আমি দীন, 

আমার প্রতি প্রসন্ন হউন । এবং আমার শোক বিনাশ করুন ॥ ৪৬।। অনন্তর ফাল্তন মাসের 

কুষ্ণাষ্টমীতে ঘতত্রতগণের আদিই্বিধানে উপবাস করিবে ॥| ৪৭|| হে দ্বিজসত্তম ! দ্বিতীয় দিবসে 
পঞ্চগব্য দ্বারা স্নান করা ইযা, কুন্দকুসূম দ্বার| পূজা এবং চন্দনের ধূপ ॥ ৪৮ ॥ সম্বত নৈবেদ্য ও 

তাস্ পাত্রে গুড়োদ্ন প্রদান করিতে হইবে। হে মুনে! দ্বিজাতিদিগকে নৈবেদ্য সহিত 
দক্ষিণ] 1৪৯।। ও বাসধুগ্ম প্রদান করিবে । এবং কুদ্রের নাম উচ্চারণ করিয়া, তদীষ প্রীতিসাধনে 
প্রবৃত্ত হইবে । চৈন্্রমাসে উদুদ্বরজলে ন্নান করাইযা, মন্দারকুল্থংম অর্চন1 ॥ ৫০ ॥ মহিষনামক 
গুগৃগুল শ্বতাক্ত করিয়', তদ্বার! ধূপকার্ধ্য সমাধান, এবং প্রীণনম্বরূপ সমোদক সর্পি প্রদান 

করিবে ॥ ৫১ ॥ মুগাজিন নৈবেদ্য সহিত দক্ষিণ| নির্দি্ হইয়াছে । হে নাগেশ্বর ! তোমারে 

নমঙ্গার, এইরূপ উচ্চারণপূর্বক ॥ ৫২ ॥ শ্রদ্ধাহকারে দেবনাথের শ্রীর্তি সমুৎ্পা?ন করিবে । 

বৈশাখমাসে স্থগন্ধিকুন্থমসলিলে ন্নান করাইতে হইবে ॥ ৫৩॥ চুতমঞ্জয়ী দ্বারা সেই বি 
মহাদেবেয় পুজা! করিবে । সর্জনির্ধাসের ধূপ, স্বত ও ফল সহিত নৈবেদ্য করিব ॥ ৫৪ ॥ 
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শালয্েতি বিপশ্চিতা। জলকুস্তান্সনৈবেদ্যান ব্রাহ্ষণায় নিবেদয়েৎ।। ৫৫ ॥ স বস্ত্রাংশ্ৈর 
সাল্নাদ্যাংস্তচ্চিতৈস্তৎপরায়ণৈঃ। জ্যোষ্ে স্লানব্ামলকৈ: পুজার্ককুন্থমৈ তথা | ৫৬॥। পুষ্গয়ে- 
রত্রনেত্রঞচ বৃষা্কং বুষ্টিকারকং। সক্ত,ংস্চ স্বতান্দেবে দপ্লাক্তান্ টিনবেদযে || ৫৭ | উপ, 
নদধঘগলং ছত্রং দান; দদয|চ্চ ভল্ভিমান্। নমস্তে ভগনেত্রক্স পুষে দশনন|শন || 4৮ ॥ ইদমুচ্চার- 
যেস্তক্তা! প্রীণনার জগৎ্পতেঃ। আবাট়ে সানমুদিতং শ্রীকলৈরর্চনং তথা || ৫৯॥| ধত্তরকুম্থমৈ: 
শুক্রৈধৃপিয়ে সাল্লাকে তথা । নৈবেদ্যং সম্বতপূপাঃ দক্ষিণা সন্ভৃতা যবাঃ। ৬৯11 নমস্তে দক্ষ- 
যজ্ঞ ইদমুচ্চৈরুদীরয়েৎ। শ্রাবণে ভূঙ্গরাজেন ন।'নং কত্বার্চয়েস্ধরং ॥ ৬১।। শ্রীবৃক্ষপত্রৈঃ সফলৈ- 
ধূপং দদ্যাততথাগুরুং। নৈবেদ্যং সম্বতং দদ যান্দধিপূর্বাংশ্চ মোদকান্ | ৬২।॥ দধ্যোদ্ধনং স- 
কশরং ম ষধানাঃ সশঙ্কুলীঃ। দক্ষিণাং শ্েতবৃষভং ধেণুঞ্চ কপিলাং গুভাং।| ৬৩।। কনকং 
রক্তবসনং প্রদদ্যাখান্দণায় হি। গঞ্জাধরেতি জপ্তব্যং নাম শস্তোশ্চ পণ্ডিতৈঃ || ৬৪ || অমীভিঃ 

বড়ভিরপটরর্্াদৈ: পারণমুতমং | এবং সংবৎসরৎ পূর্ণং সংপৃজ্য বৃষভ্বজং || ৬৫।। অক্ষয় 
ললভতে লোকান্ মন্েশ্বরবচে! যথা । ইদঘুক্তং ব্রতং পুণ্যং সর্বপাপচ্রং গশুভং। শ্বযং রুদ্রেণ 
দেবর্ষে তত্তথা ন তদন্যথা || ৬৬॥। 

ইতি শ্রীবামনপুরাণে অশূন্তশয়নদ্বিভীযা গালাঈমীব্রতবর্ণনং নাম যাড়শোধ্যায়ঃ ॥ ১৬)। 

সপগ্তডদশোহ্ধ্য়ঃ | 

পুলন্ত্য উবাচ। মাসি চাশ্বধুজি ত্রন্মান যদা পদ্মং প্রজাপতেঃ। নাভ্যা নির্ধ্যাতি হি তদা 

দেবোদ্যানাগ্তপাভবন্ ॥ ১।। কনা করাগ্রে তু কদন্বশ্চারুদর্শনঃ। তেন তসা পরা প্রীতি: 

শালদ্র বলিযা, ভদীয ণামজপ, ব্রাহ্ষণকে নৈবেদাসহিত জলকুম্ত সকল দান ॥ ৫৫ ॥ এবং 
তত্পরাযণ ৪ তচ্চিত্ত হই1, বস্ত্র ও অন্লাদিও প্রদান করিবে । জ্যিষ্ঠটমাসে আমলক দ্বারা স্ত্রান 

করাইয়া, অর্কপুষ্পে পূজা ॥ ৫৬ ॥ ঘ্বত & দধিমিশিত সভ্ভ, নিবেদন ॥ ৫৭ ॥ এবং ভক্তিমান্ হইয়া 
উপানদযুগল, ও ছত্র দান কবিবে ॥ ৫৭॥ তৎ্কালে জগণ্পতির পবিতোঁষণ জনয এইবপ বলিতে 
হইবে, ছে ভগনেত্রত্স ! হে পুষাদস্তবিনাশন 1 ছোমারে নমঙ্গসার। আধাঢ়মাঁসে শ্রীফল 
দ্বারা সান করাইথ। শুর্ুবর্ণ ধত্তরকুস্তমে অচ্চন! এবং ঘ্বত ও ধূপসহ নৈধেদা ও স্বতসহিত যব 

দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করিবে ॥ ৫৮ ॥ ৫৯ ॥ ৬০৭ ॥ তৎ্কাঁলে উচ্চৈঃঙ্গবে এইবপ বলিবে, কে 

দক্ষযজ্ঞত্ব ! তোমারে নমঞ্চার । শ্লাবণে ভূঙ্গরাজ দ্বারা নান করাইয! ফলসহিত শ্রীবৃক্ষপত্ে 
হরের পূজা ও অগুরুধূপ প্রদান, সম্বত নৈবেদা ও দধিপর্বব মোদ্ক নিবেদন করিবে 11৬১ 1৩২ । 
এবং দধ্যোদন, কুষর, মাষধান ও শস্কুলী প্রদানপূর্বাক শ্বেতবুষ ও পবিত্র কপিলাধেনু দক্ষিণা 
দিবে | ৬৩।। এবং ব্রাহ্মণকে কনক ও রক্তবসন দান করিযা শল্ভুব গদাধর নাম জপ 

করিবে ॥॥ ৬৪ ॥ উক্তবিধ ছয় মাসে বিহিত বিধানে পারণ করিতে হইবে । এইরূপে পূর্ণ সংবৎসর 

বুষভধ্বজের পৃজাবিধি যথাবিধি সম্পাদন করিলে ॥ ৬৫ ॥ শ্বযং মহেশ্ববের বচনান্থলারে অক্ষয়- 
লোক সকল লাভ হয়৷ হে দ্েবর্ষে' স্বঘং রুদ্র উক্তবিধ সর্বপাপহর শুভত্রত কীর্তন করিয়াছেন ; 
সুতরাং ইহার অনুষ্ঠান করিলে অন্ত্ররূপ ফললাভে কোনবপ বাভিচাঁর লক্ষিত হয় না ॥ ৬৬ ॥ 

ইতি শ্রীবামনপুরাঁণে কালাষ্টমীবর্ণন নামক যোড়শ অধ্যায় ॥ ১৬।। 

পুলস্ত্য কহিলেন, ব্রদ্মন্! আশ্বিনমাসে যে সময়ে প্রজাপতির নাভি হইতে পদ্দ প্রাছুত ত 
হয়তৎকালে দেবোদ্যান সকল সন্ভৃত হইযাছিল ॥ ১ ॥ কনর্পের করাথে চারুদর্শন কদন্ষেব 
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কদছেন বিবর্ধতে || ২॥ যক্ষাণামধিপস্যাপি মণিভদ্রস্য নারদ | বটবৃক্ষঃ সমভবতশ্মিংস্তস্য বৃতিঃ 
সদা ৩॥ মহেশ্বরদ্য হৃদয়ে ধত্তরবিটপঃ শুভঃ। স জাতঃ স চ শর্বপ্য রতিকৃতস্য নিতাশঃ |181 

ব্রক্ষপো মধ্যতো দেহাজ্জাতে! মরকতপ্রভঃ। খদিরঃ কণ্টকী প্রেয়ানতভবদ্ধিশ্বকর্ণঃ || ৫|| গিরি- 

জায়াঃ করতলে কুন্দগুল্ম্বজার়ত | গণাধিপপ্য কুস্তস্থো রাজতে সিন্ধুবারকঃ ॥ ৬॥ যমস্য 
দক্ষিণে পার্খে পালাশে। দক্ষিণোতরে । কঞ্কাতুদ্বরকো বৌত্রো! জাতঃ ক্ষোভকরোব্যয়2 || ৭ || 

হনোস্য বন্ধুজীবশ্চ রবেরশ্বখ এবচ ' কাত্যায়ন্যাঃ শমী জাতা বিদ্বো৷ লক্ষ্যাঃ করেহভবৎ || ৮ ॥। 
নাগানাং প্রতৃতো ব্রন্মঞ শরন্তম্ ব্যজায়ত। বাঁস্থুকের্বিস্তু তে পুচ্ছে পৃষ্ঠে দুর্ব্ব। দিতাসিতা ॥৯॥ 

সাধ্যানাং হৃদয়ে জাতো। বৃক্ষে। হরিতচন্পনঃ॥ এবং জাতেবু সর্বেঘু তেন তত্র রতির্ভবেৎ॥ ১*।। 

তত্র রম্যে শুভে কালে য1 শুর্লৈকাদশী ভবেৎ। তস্যাং সংপূজ্যয়ে দ্ষ্চং তেনাথণ্ডো হযমুর্জতে ॥১১| 
পত্রৈঃ পু্পৈঃ ফলৈর্ববাপি গ্ধব্পরসান্বিতৈঃ। ওষধাভিশ্চ মুখ্যাভির্যাবৎ স্যাচ্ছরদাগমঃ ॥ ১২॥ 
গ্বতস্তিল] ব্রীহছিষবা হিরণাং কনকাদি যৎ। মণিমুজাপ্রবালানি বন্্রাণি বিবিধানি চ || ১৩।। 

রসানি শ্বাছুকটুম্নকষাষলবণানি চ। তিজ্ঞানি চ শিবেদ্যানি তান্তথগ্ানি বানি চ॥ ১৪ ॥ 
তৎ্পৃজার্থং প্রদদাতব্যং কেশবাধ মহায্মনে | যাবৎ সম্বৎসরং পুর্ণমখ গং ভবতে গৃহে ॥১৫॥ কৃতো- 

পবাসে! দেবর্ষে দ্বিতীষেহছনি সংযতঃ | আ্লানেন যেন স্রাধীত তেনাখণ্ডং হু বগদরং |১৬।। সিদ্ধা্থ- 
কৈত্তিলৈর্বাগি তেনৈবোঘর্তনং ম্বৃতং । হুবিষ! পদ্মনাভস্য ্ানমেবং সমাচরেৎ |১৭।। হোমন্তে- 
নৈব গদিতো দানে শক্তিনি'জ! দ্বিজ। পুজযেদ্বাথ কুন্ুমৈঃ পাদাদারত্য কেশৰং ॥ ১৮॥ ধুপয়েছি- 

আবির্ভাব হয়। সেইজন্যই সেই কাদন্ব দ্বার। তাহার পরম ভ্রীতি বর্ধিত হইযা থাকে ॥ ২। 
নারদ! যক্ষগণের অধিপতি মণিভদ্রেরও করাগ্রে বটবৃক্ষ এ।দুতুত হয। সেইজন্য তাহাতে 
তাহার নিত্য আসক্তি লক্ষিত হুইযা থাকে ॥৩॥ মহেশ্বরের হৃদযে মনোজ্ঞ ধর পাদপ 
সমুদ্ভুত হ্য। সেইজন্য উহাতে তীহার নিত্য অন্গরাগ "দখিতে পাওয়া য।য়॥ 9 ॥ ব্রহ্মার 
মধ্যদেহ হইতে মরকতপ্রত,খদির ও বিশ্বকর্মাব শরীরমধ্য হইতে সুন্দরকণ্টকী তরু প্রাদুভূতি 

হয় ॥ ৫ ॥ গিরিনন্দিনীর করতলে কুন্দগুল্স উৎপন্ন হইয়াছিল । গণপির কুভদেশে দিন্ধু- 
বারক বৃক্ষ জন্মগ্রহণ করিযাছে। ৬॥ যমের দক্ষিণপার্থে পালাশ ও দক্ষিণোত্তর পার্থে 

সকলের ক্ষোভকর ও ভয়ঙ্কর অবিনাপী কৃষ্ণ উমুস্বর প্রাহুভূতি হয ॥৭॥ স্কন্দের করদেশে 
বন্ধুজীব, রবির হস্তে অশ্বখ,কাত্যাযনীর কবে শমী ও লক্ষ্মীর হস্তে বিস্ববৃক্ষ জন্মগ্রহণ করিযাছে ।৮॥ 

ব্রহ্মন ! নাগগণের প্রভু হইতে শরন্তম্ব প্রাদুভূতি হইযাছে। বাস্ক্তির বিস্তৃত পৃষ্ঠ ও পুচ্ছদেশে 
সিত ও অসিত দুর্ব। জন্মগ্রহণ করে ॥ ৯॥ সাধ্যগণ্ণর হৃদয়ে হরিত চনান সমুৎ্পন্ন হইযাছে। 
এইরূপে তন্ত* দ্রব্য সকল উদ্ভুত হওয়!তে, তত্তৎ দেবতার রতি আকর্ষণ করিযা থাকে ॥ ১০ ॥ 
সেই রমণীয় শুভকালে শুরু এক|দশী অবতরণ করিলে, তাহাতে £বিষুণ্জ বিহিতবিধানে পৃজ। 
করিবে। ভাহ। হইলে তিনি অখণ্ড ও উর্জিত হইয়া থাকেন॥ ১১ ॥ যাবৎ শরদাগম গন্ধ, 
বর্ণ ও রসসম্পন্ন পত্র, পুষ্প ও ফল, প্রধান অধান ওষধি ॥ ১২ ॥ ঘ্বত, তিল, ত্রীহি, যব, হিরণ্য ও 

কনকাদি মণি, মুক্ত।, প্রবাল, বিবিধ বন্ত্র॥ ১৩॥ স্বাছু কটু অন্ন কষায় লবণ ও তিক্ত রস 
ইত্যাদি নিবেদ্য যাবতীয় বন্ত অথগ্ডিত করিয়া ॥ ১৪ ॥ তত্পৃজার্থ সেই মহাত্মা কেশবের উদ্দেশে 
প্রদান করিবে । এইরূপে ষাবৎ সংবৎ্সর অথগুভাবে পুর্ণ হইলে 1১৫৪ হে দ্বেবর্ষে! উপবাদ করিযা।, 

দ্বিতীয় দিনে সংঘত হইয।, যেরূপ ন্নানীয ঘার| স্নান কুরিবে, তাহাতেই বৎসর অখণ্ড হইবে ॥ ১৬ 
সিদ্ধার্থ ও তিল দ্বার] নান ও তাহারই উদ্বর্ভন করিবে। হবি; দ্বার! হরিকে এইরূপে স্নান 
করাইতে হইবে ॥ ১৭॥ হে ঘ্িজ! হুবিঃদ্বারাই হোম করিবে । নিজশক্তি অনুসারেই দান 
(ঘহিত হইয়াছে । পাদ হইতে আরম্ভ কবিয়া, কেশবকে কুম্থম দ্বারা পূজা করিবে ॥ ১৮ ॥ 



১৭শ, অধ্যায়ঃ | ] বামনপুরাণম্ । ৮৯ 

বিধং ধূপং যেন স]াঘৎসরং পন্নং। হিরণ]রত্রবালোভিঃ পৃজয়েচ্চ জগদ্গুরুং || ১৯ ॥ রাঁগখাগুব- 
চোষ্যাণি হবিষ্যাণি নিবেদয়েৎ। ততঃ সংপূজ্য '.দবেশং পন্মনাভং জগদ্গুরুং || ২০ ॥ বিজ্ঞা- 

পয়েন্ু নিশ্রেষ্ঠ মন্ত্রেণানেন পন্ুব্রত ৷ নমোস্ত তে পস্মনাভ পল্সাধব ষহাত্যতে ॥ ২১।॥॥ ধর্মার্থকাম- 

মোঁক্ষ! মে হাখগ্ডাঃ সম্ভ কেশব । বিকাসিপন্ধপত্রাক্ষঃযথাখণ্ডে' সি সর্বতঃ ॥ ২২।। তেন মত্যেন 

ধর্মাদ্য।ঘ্বখণ্ডাঃ সন্ত কেশব । এবং সংবত্সরং পূর্ণং সোপবাসে। জিতেন্দ্রির়ঃ॥ ২৩ ॥ 'অথওং 
পারয়েদব্রক্ন তং ব্রতং সর্ববস্তযু। অস্মি্টীর্ণে হি ব্যক্তল্জ পরিতুষ্যস্তি দেবতা: ২৪ || ধন্মার্থ- 
কামমোক্ষা দ্যান্তক্ষয়াঃ সম্ভবস্তিহি। এভানি তে ময়োক্তানি ব্রতান্থ্যক্তানি কামিভিঃ ॥ ২৫1 
প্রবক্ষ্যাম্যধুন ত্বেতছৈষবং পঞ্জরং শুভং । নমো নমন্তে দেবেশ চক্রং গৃহা ন্তুদর্শনং ॥২৬৪ প্রীচ্যাং 
রক্ষন্প মাং বিষে ত্বামহং শরণং গতঃ । গদ।ং কৌমুদকীং গৃহ পঙ্গনাভামিতছ্যুভে ॥২৭॥ যাম্যাং 

রক্ষন্ন মাং বিষ্ে। তামহং শরণং গত | পন্পমাদায় সগদং নমন্ড্ে পুরুযোত্তম 7২৮। প্রতীচ্যাং 
রক্ষ মাং বিষ্ণোত্বামহং শরণং গতঃ। মুদলং শাতনং গৃহ পুগুরীকাক্ষ রক্ষ মাং॥ ২৯ ॥]উতরন্তাং 
জগন্নাথ ভবস্তং শরপং গত: । শাঞগমাদ।য় চ ধন্ুরম্্২ নারায়ণং হরে ॥৩০॥ নমস্তে রক্ষ 
রক্ষোদ্স ঈশান্যাঁং শরণং গতঃ । পাঞ্চজন্তং মহাশভ্খমন্ুবোধ্য চ পঙ্কজং ॥ ৩১ ॥ প্রগৃহা রক্ষ মাং 

বিষে আগ্রেষ্যাং যজনুকহ় | বর্ম হুর্ধযশতং গৃহ্া খডগং চর্মাদমং তথ] ॥ ৩২ ॥ নৈঞ্ধত্যাং মাং চ 

রক্ষঙ্গ দিবামূর্ে কেসরিন্। বজয়ন্তীং প্রপৃভ ত্বং প্রীবৎসং কভূষণং ॥ ৩৩। বাপব্যাং রক্ষ মাং 

বিবিধ ধৃপে পূপিহ করিধা, হিরণ্য, রক ও বশর প্রদানসহকারে দ্বগদগ্র জনাদ্দনের পূজ। করিতে 
হইবে ॥ :৯॥ বাগ খাগুব চোষ্য এ হবিযা নিবেদন করিবে। আনন্তর জগদগুরু দেবেশ 
পন্মনীভের পদ্ধ; করিয: ॥ ২০ ॥ হ স্তব্রত। “5 সুনিশেষ্ঠ |! বক্ষামাণ মনরে বিজ্ঞাপন 
করিবে, হে পঞ্জনাভ 1 5 পন্দাধৰ ! হু মহাহ্যতে । *তামাকে নমস্খার ॥ ২১৫ হু কশব! 
কহ বিকসিতপদ্দপলাশলোচন ! ভূমি লন্দতৌভাঁবে ঘথ গুগরূপ | ১৯ ॥ সেই সতাবলে, হে কেশব! 
আমার ধশ্বাদিও অথণ্ড হউক। এইরূপে সংবৎ্সর পর্ণ হইলে, উপবাসী ও জি্রেন্দ্রিয হইয়। ॥২৩। 
সকল বপ্পতে সেই ব্রত অথওরুপে পারিত করিবে । ইহার অন্ুষ্ঠযন করিলে, সমস্ত “দবতাই 
অকপটে পরিতুষ্ট হইয়। থাকেন || ২৪ ॥ ধন, অর্থ, কাম ও মাক্ষাদিও অক্ষ ₹। কামিগণের 
কথিত এই সকল ব্রত তোমার নিকট কহিলাম ॥ ১৫ ॥ 

মবুন! পরমপবিত্র বৈসবপঞ্জর কীর্তন করিব | .হ দকেশ। ভামারে নমস্কার, নমঙ্গার | 
স্থদশনচর্র গ্রহণ করিয়। || ৯৮ আম!কে পল. দিকে রক্ষ। কর। .হ বিস্ণে'! আমি 
ভামাব শরণ, গ্রহণ করিলাম । .হ পগ্ুনাভ! .হ অমিতছ্যাতে | কৌমুদ্কী গদ| গ্রহণ 
করিয়]॥। ২৭|| যামা কে আমাকে রক্ষ। কর। হ বিলেঃ।! আমি তামার শরণ গণ 
করিলাম । “হ পুরুষোত্তম! “তামাবে নমঙ্গার | গদার সহিত পন্ গ্রহণ করিয়া ॥ ২৮ || 
প্রতাটা দিকে আমাকে রক্ষা কর। .হ বিনে! অমি তামার শরণ গ্রহণ করিলাম । 
হে পুগুরীকাক্ষ | স্রশাণিত মুষল গ্রহণ করিয়]! || ৯৯ উত্তর দিকে রক্ষা! কর। হে জগন্নাথ 
আমি -তামার শরণাগত। হেহুরে! শাঙ্গধনু & নারায়ণ অধ্ন গ্রহণ করিয়া ।। ৩০ ॥ 
ঈশান দিকে আমারে রক্ষা কর। হে রক্ষোন্ন ! তোমাকে নমঙ্গার। আম তামার শরণাগত | 
পাঞ্চজন্য মহাশঙ্খ ও পন্দ অনুবোধিত || ৩১।। ও গ্রহণ করিয়।, হে বিষে? হে যজ্তস্থকর | 
আগ্নেযী দিকে আমারে রক্ষ। কর। ুষ্যশতসমপ্রভ বন্ধ ও চশ্মসমেত থড়গ গ্রহণ করিয়া! || ৩২ ॥ 
হে দিবামূর্তে। হে নৃকেশরিন্' আমারে নৈ্ধতদিকে রক্ষ। কর । বৈজয়ন্তী ও কণ্ঠতৃষণ 
শ্রীবস গ্রহণ করিধ1|॥ ৩৩)। বাধবী দিকে আমারে রক্ষ কর। হতে অশ্বশীষ। হে "দব। 

৮ 



৮২ বামনপুরাণমূ । [ ১৭শ, অধ্যায়ঃ |. 

দেব অশ্বশীর্ব নমোস্ত তে। বৈনতেয়ং সমারহা অস্তরিক্ষে জনার্দন॥ ৩৪ ॥ মাং ত্বং রক্ষাজিত 
সদ] নমন্তে ত্পরাজিত। বিশালাক্ষং সমারুহ্া বক্ষ মাং ত্বং রসাতলে ॥ ৩৫॥ অকৃপার নমস্তুভাং 
মহাষীন নমোস্ত তে। করশীর্ধাজ্বি সর্বেষু *তথাষ্টবাহুপঞ্জরং ॥ ৩৬॥ কৃত্বা রক্ষত্ঘ মাংদেব 
নম্তে পুরুযোত্বম । এতদুক্তং তগবতা বৈষবং পঞ্জরং মহৎ ॥ ৩৭ ॥ পুরা রক্ষার্থমীশেন কাত্যা- 
রচ্ে ্বিজোত্তম। নাঁশবামাস সা যত্র দানবংশমহিষান্থরং। নমরং রক্তবীজঞঃ তথান্তান্ সুর. 
কণ্টকান্ ॥ ৩৮ ॥ 

নারদ? উবাচ। কশ্টাসৌ মহিষে| নাম রক্তবীজাদয়শ্চ কে । কাস কাত্যায়নী নাম যা জদ্রে 
মহিষান্্রং॥ ৩৯1 নমরং |ুরভবীজঞ্চ। তথান্তান্ ন্্রকন্টকাঁন। কশ্চাসৌ মহিষে! নাম ক্কান্তে 
জতিশ্ঠ ক্য সঃ॥ ৪০ ॥ কশ্চাসৌ £রক্তবীজাঁখো! নমরঃ কন্য চাম্বজঃ। এতিস্তরতত্তাত ষথ।- 
বন্বক্ত,মর্থসি ॥ ৪১ | 

পুলস্ত্য উবাচ । আ্য়তাং সংপ্রবক্ষ্যামি কথাঁং পাপপ্রণাশনীং। সর্বদা বরদা ছুর্গা। যেয়ং 
কাত্যায়নী মুনে ॥ ৪২॥ পুরাস্তুরবরো রৌদ্র জগতক্ষো 5করাবুভৌ | রগুশ্চৈব করগুশ্চ ঘ- 
বাস্তাং স্থমহাবলো ॥৪৩ ॥ তাবপুত্রী চি দেবর্ষে পুত্রার্থং ₹তপতুস্তপঃ | বহুথর্ষগণ্ান্দৈতে) 

স্থিত্তৌ পঞ্চনর্দে জলে ॥ ৪8 ॥ তত্রৈকে। জলমধাস্থ্ো ছলীয়়োহপাগ্িপঞ্চমং | করম্তশ্চৈব রস্তশ; 
ষক্ষং মালবটং প্র।ত ॥ ৪৫ ॥ একং নিমগ্রং নলিলে গ্রাহরূপেণ বাপবঃ। চরণাভযাং সমাদায় লি- 
জঘান যথেচ্ছয়া ॥ ৪৬॥ ততে! ভ্রাতরি নষ্টে চরশ্ট? কোপপরিপ্লতঃ । বৌ স্বশীর্যং সংচ্ছ্দয 

হে।তুমৈচ্ছন্মহাবলঃ ॥ 9৭! ততঃ প্রগৃহ্া কেশেবু খভগঞ্চ রবিসপ্রভং । ছে কামে! নিজং শীনং 

তোমারে নমঙ্গীর । হে জনার্দন ! অন্তরীক্ষে গুড়ের উপরি তারে।হণ করিব। || ৩৪ ॥ আমারে 

সর্বর্দ রক্ষ। কর। €হ অডিত! হে অপরাজিত । ভোম|বে নমগ্গজার। বিশালাক্ষে আরোহণ 
করিয়। আমারে রনাতলে রক্ষ। কর ॥ ৩৫ || হে জকুপার। তোমারে নমঞ্চার। হে মহ্ামীন! 
তোমারে নমক্কার । অই্র-বাহু-পঞ্জর বিধান করিথা, কর, শীব ও পদ সমুপ|যে আমারে রক্ষ। কর। 

হেদেব! হে পুরুযোত্তম! তোমারে'নমক্কার | শয়ং ভগবান্ মহাদেব পুর্বে রক্ষণার্থ কাত্যা- 
য়নীকে এই মগাবৈঞ্বপঞ্জর বলিয়াছিলেন। হে দিজোন্তম! তাহাতে সেই ক্লাত্যারনী মহিষা- 
স্ুরকে বিনাশ এবং নমর, রক্তবীজ ও অনান্য অস্টরকণ্টক সকলেরও নংহার করেন ॥৩৬।৩৭॥৩৮ ॥ 

নারদ কহিলেন, “সই মহিষাশ্্ুর কে? নমর ও রক্তবীজাদি সেই অন্ুর সকলই ব। কে? 
ফিনি মহিষান্্রকে বধ করেন, এবং নমর, রক্তবীজ ও অন্যান্য অন্গুরকণ্টকের সংহার করেন, 
সেই কাত্যায়নীই ৰা কে? সেই মহিসস্থর কোথায় ছিল, কাহারই ব! ওরসে জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিল |॥ ৩৯ ॥ ৪০ ॥ সেই রক্তবীজই কে:.,ও কাহার জ্াত্মজ? এই সমস্ত 'বিস্তারক্রমে যথাবৎ 
বর্ণন করুন | ৪১ ॥ 

পুলন্তয কহিলেন, শ্রবণ করুন, আমি এই পাপপ্রণাশিনী কথ! কীর্ভন করিব। যিনি 

কাত্যার়নী, তিনিই সর্বদ। ও বরদ। দুর্গা ॥ ৪২ ॥ পূর্বকালে রম্ত ও করম্তনামে ছুই দৈত্য ছিল। 
তাহার! উভয়েই অতিমাত্র মহাবল, উভয়েই জগৎক্ষোভকর এবং উভয়েই রৌদ্রপ্রকুতি ॥ ৪৩॥ 

হেদেবর্ষে! তাহাদের মধ্যে কাহারই পুভ্র হয় নাই। এইজন্য উভয়েই £পঞ্চনদসলিলে অব- 
গ্রাছন করিয়া, পুত্রার্থ বনুবর্ষগণ তপশ্চরণ করিল ॥ ৪৪ ॥ তন্মধ্যে একজন জলে থাকিয়া এবং 
জার এক জন পঞ্চামির মধ্যস্থ হইয়। তপশ্যায় প্রবৃত্ত হইল। উভয়েই মালবট যক্ষের প্রতি 
চিত্ত সমাধান করিল ॥ ৪৫॥ দেবরাজ খ্াহমূর্ঠি পরিগ্রহ করিয়া, সলিলে নিমগ্ন এক জনের 
পদদ্বয় ধারণপূর্বক যথেচ্ছ নিপাতিত করিলেন ॥ ৪৬॥ ভ্রাত। বিনষ্ট হইলে, মহাবল রস্ত কোপে 
পরিপ্লত হয়া, গ্বকীয় শির ছেদন করিয়া, অগ্নিতে জাহতি দানার্থ উদ্যত হইল | ৪৭॥ এবং 



১৭শ, অধ্যায়ঃ । ] প্রাণম্। ৮৩ 

বিন! প্রতিমেরধধিত£ ॥ ০৮ ॥ উত্তশ্চ মা দৈহাবষ নাশয়াম্মধনমাস্না। দন্তরা পর্ন্ধা পি স্ববধা?- 

প্যাতছুস্তর]॥ ৪৯ ॥ যচ্চ প্রার্গযসে বীর ভদ্দদামি যথেগ্লিতং। মা অজির মৃত্তন্তেহ নঈ! ভবতি 
বৈকথা॥ €৫* ॥ ততোঁত্রবীদচে। রম্তো বরঞ্চেনো দদাসি হি। ত্রেলে.কাবিজয়ী পৃত্রঃ শ্য নে ত্বত্ত" 

জলাধিক: ॥ ৫১ শজেয়ো ঠৈথতৈঃ দাহ যুধি দৈটতোশ্চ পাব ক । মহাবলো বাযু'বধ ক মরূপো! 
কতান্তরবিৎ ॥ ৫২ ॥ ভং প্রোবাচ কবিব্রক্মন্ বাঢমেবং ভবিষ্যত । যশ্যাঞ্চিত্তং সমালম্বা করিষাতি 
ত'তইম্বঃ ॥ ৫৩1 ইচাবধুক্তে। দেবেন বহিন। দ|নবেযযৌ ব্ঈংমাল!দং যক্ষংযটফিশ্চ 

পরিবানিতং ॥ ৫৪1 তেষাঁং পনানিধিস্তত্র বসতে নান্তচেভনঃ। গজ্জাশ্চ মচ্িঘশ্চ শা গাবোজাবি- 

পরিপ্লতা ॥ ৫৫ ভান্ ধুটৈব তদা চক্রে ভাবং দ'নবপার্থিণং । মহিষাাং ভাবপুক্তায়াং ভ্রিহা- 

যণ্যাং তপোধন ॥ ৫৬1 সা সমাগাচ্চ দৈঙ্চোন্দ্রং কাময়ন্্রী তরশিনী। স চাপি গমনং চক্রে ভবি- 
তবাগ্রণ্!দিত: ॥৫৭ ॥ তনাং লমমনবদগর্ভন্ত'ং গ্রগগ্গণ দানবঃ । পাতালং প্রবিবেশাখ তত? 
শ্বভবনং গতঃ ॥ ৫৮ পৃইশ্চ দানবৈই সর্দৈঃ পরিতাক্তশ্চ বন্ধুভিঃ। অকার্ধকারী ইত্যেবং 

ভুয়ো ম'লবটং গতঃ ॥%৯॥ সাপি তেটনৈব পতিন। মহিষী চারদর্শন| | সং জগাম তৎ্পুপ্যং 

যক্ষমণ্ডলমুত্ত৪: ॥ ৬০ ॥ তহস্ং বনতন্প্য শ্টাম! পাধু বনে মুনে। অজীজনৎ স্ু্ং গুভ্রং মহিষং 
কামরপিণং ॥ ৬১ ॥ এনামৃতুমতীং জাতাং মহিবাহল্ছো দদর্শ ভাং। সা দাভাগাদ্দৈভাবরং রক্ষস্তী 

শীলমাম্মপঃ & ৬১ ॥ তমুন্রামিতনাসঞ্চ মচিষং বীক্ষ্য দানবঃ। খডগং নিক্কষা তুরসা মহিষন্তমুপা- 
স্পাীস্প পপশীশাসস্পশ এপস্পী শী ৮ সস শা শীশেশ্প শপ | াীশিসীশীতীট শট তি সস শা টি 

হুর্যাম গ্রভ ডগ গ্রহণ করিব!, নিজমশ্কচ্ছেদদনে অভিলাধী হইলে, অগ্নি প্রতিষধ করির||18৮॥ 

বলিতে লাগিলেন, ৮৮ দৈভাশে্ঠ | আপনি আপনাকে পব করিও ন। | আপরে হত্য। করিলে, 
তাহ। যেমন ছুশ্ুব হব, শাস্মহতা। তহ। অপেক্ষা অধিক দুন্তার হইণ। থাকে | ৪৯॥ হে বীর! 

তুমি খাহ। প্র!গনা করিতেছ, দামি তামান সেই প্রার্থনাঞ্ধপই প্রদান করিব । আতএন মরিও 
না। মরলে, তাহার কথাপর্ষাভ্ বিন হইয়। থাকে ॥ 4৫০ | 

তখন রপ্ত কহিল, কর্দি আমারে খরদান কলিবেশ, তাহ। হইনে, আমার থেন আপনার 

অপেক্ষা অধিক তেঙ্শ্্রী গ্লোকাবিক্ঘী পুজ ছন্ম গ্রহণ কবে ॥ ৫১ ॥ হেপাবক! সনুদায় 
দেবগন ও দৈতাগণও ঘেন তাহারে জন করিতে ন! পারে । এ পুল ধেন মহাবল, বায়ুর 
গায় কামরপী ও কৃতাশুবিত হয || ৫২।। 

হে ব্রহ্ষন' অগ্নি তাহারে কহিলেন, আঁচ্ছ।, তাহাই হইবে। যে প্রীতে ভুমি চিত্ত সমালম্বন 
করিবে, সেই ,ত|ম।র অভিলাষ পর্ণ করিবে || ৫৩ || 

দেব বহি এইপ্রপ কহিলে, রম্ত ধক্ষগণে পরিবেষ্টিত মালবট ষক্ষকে দর্শন করিবার জন্য 
গমন করিল ।। ৫৪ ॥| তথায় তাহাদের পন্মনিধি অনন্ত চিত্তে অবস্থিতি করিতেছে । ত্ব্যতীত, 
গন্জ, মহিষ, অশ্ব, গে।, অজ ও মধ এই সক্লও তথায় রহিয়াছে ॥ ৫৫ ॥ দানবর!জ তাহাদিগকে 

দণ্নি করিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহাদের মধ্যে ভাবযুক্ত। জ্রিই্ায়ণী মহিষীতে চিত্ত সমালম্বন 
করিল ॥ ৫৬ ॥ তখন সেই মহিষী তরম্থিনী ও কামপররায়ণ। হইয়।, দৈতোন্ত্রের' সমীপে গমন 
করিল । দৈতাপ তও ভবিতব্যপ্রণোদিত হইয়।, তাহাক্চে সঙ্গত হুইল) ৫৭ ॥ অনত্তর মহি- 

বীর গর্ভ হইলে রস্ত তাহারে গ্রহণ করিয়', পাতালে প্রবেশ ও ম্বতবনে গমন করিল ॥ ৫৮ ॥ 
এবং বান্ধবগণ কুকার্ধ্যকারী বলিয়। পরিত্যাগ করিলে, পুনরায় মালবট যক্ষের সমীপে সমাগত 
হইল ॥ ৫৯1 সেই চারুদর্শনা মহিষীও পতির সহিত পরষপবিত্র ও উৎকর্ষশালী উল্লিখিত 
যক্ষমণগডলে গমন $করিল ॥ ৬* & অনস্তর দৈত্য বনমধ্যে বাস করিলে, মহিষী তথায় কামরূপী 
গুভ্রবর্ণ মহিষপুত্র প্রসব করিল ॥ ৬১ & সেই মহিষী খতুম্তী অবস্থায় অন্য মহিষের দর্শনবিষে 
পতিতা হইলে, আত্মশীলরক্ষার্থ শ্বামির সকাশে সমাগত হইল ॥ ৬২ রম্ত সেই উন্ঈমিত নংসা 



৮৪ বামনপুরাণম্ । [১৮শ, অধ্যায়ঃ । 

ভ্রবৎ | ৬৩॥ তেনাপি দৈতান্তীক্ষাত্যাং শৃঙ্গাভ্যাং হৃদি তাড়িত; । নির্ভিন্নহৃদয়ে! ভূষৌ পপাত 
চ মমার চ ॥ ৬৪ ॥ মৃতে তর্তরি মাস্তামা যক্ষ ণাং শরণং গতা। রক্ষিতা গুহাকৈঃ সার্ধং নিবাস 
মহিষং ততঃ ॥ ৬৫ ॥ ততো নিবারিতো যক্ষেহয়ারিম্মদনাতুরঃ | নিপপাত সযেো.দিব্যং ততে। 

দৈত্যোনভবন্মৃতঃ ॥ ৬৬ ॥ নমরে। নাম বিখ্যাত মহাবলপরাক্রমঃ। যক্ষানা শ্রিত্য তশ্থৌ সা কাল- 
জময়তী বনে ]৬৭॥ সচ দৈত্যেশ্বরে। যক্ষিম্মীলবটপুরঃসরৈ। চিতামাকরোপিতঃ সা! চ 
শ্তাম৷ তঞ্চারুহৎ পতিং ॥ ৬৮॥ ততোগ্নিমধ্যাতুত্তস্থ্ৌ পুরুষে! বৌন্রদর্শন: | বাদ্্!বয়ৎ স তান্ ষক্ষান্ 
খজ্গাপা ণির্ভয়ঙ্করঃ ॥ ৬১৯৪॥ ততো হতাস্ত মহ্িবাঃ সর্ধ এব মহ্থাত্মনা)। ৷ বিনা সংরক্ষিতারং হি 

মহিষং রম্তননদনং ॥ ৭০ ॥ সনামঃশ্মতো দৈত্যে। রক্তবীজে! মহামুনে। যোহ্জয়ৎ সর্বাতো 
এববান্ সেন্দ্রকুত্তরার্কমারুতান্ ॥ 1১% এবংপ্রভাবে। দনুপুঙ্গবোইসৌ তেজোধিকম্তত্র বভৌ হয়ারি | 
রাজোহভিযিক্তশ্চ "মহাপ্রেন্দ্ররর্িনিষ্জিতৈ: শম্বরতারকাদৈযঃ॥ ৭১ । অশরু বস্তিঃ সহিটতষ্চ 
দেবৈঃ সলোকপালৈ: সন্তাশভাঙ্করৈ:। স্থানানি মুক্তানি শশীন্দ্রভাঙ্গিন্মমশ্ড দুরে প্রতি- 
মৌজিতঞ্চ ॥ ৭৩৪ 

ইতি শ্রীবামনপুধাণে মহিষাস্থয়োৎপভিন্নাম সপ্তদশোহধ্যায়ত ॥ ১৭ ॥ 

অফ্টীদ,খহধ্যায়ঃ। 
পুলন্ত্য উবাট। ততন্ত দেবা মহিষেণ পির্জিতাঃ স্থানানি সন্তাজ্। সবাহন বুধাঁ; । জগ: 

পুরস্কত্য পিতামহ “ভ দ্র ং গদাচক্রধরং শ্রিয়ঃ পতিং॥১॥ গত্বাত্বপত্তংস্চ মিথ; স্থরোত্তমৌ 

সম্পন্ন মহিষকে দর্শন করিয়া, খগ্গনিকর্ষণপূর্বক সবেগে তাহার সম্ঘুপে গমন করিল 1 ৬৩ ॥ 
তখন মহিষ তীস্ষু শুঙদয় দ্বার৷ তদীয় হৃদয় আঙত করিল। তাহাতে হৃদয় বিদীর্ণ হইলে, 
দৈত্য ভূমিতে পড়িল, আর মরিয়।৷ গেল ॥ ৬৪ & ্ বামীর মৃত্যু হইলে, সেই মহিষী যক্ষগণের 
শরণাগত হইল । গুহকের। এ মহিমকে নিবারিত রুরিয়া, তাহারে রক্ষা করিল ॥ ১৫ ॥ যক্ষগণ 
নিবারণ করিলে, সেই মহিষ মদনাতৃর হইয়।, দ্বিব্য সরোবরে নিপতিত হইল । তাহাতে নমর- 
নামে বিখাত মহাবল পরাক্রাস্ত দৈত্য প্রাণত্যাগ করিল। এদিকে সেই মহিষী যক্ষগণের 
আশ্রয়ে থাকিয়া, অরণ্যমধ্যে কালযাপন করিতে লাগিল ॥ ৩৬1৬৭ ॥ অনস্তর মালবট প্রমুখ 
যক্ষগণ রস্ভকে চিতায আরোপিত করিলে, সেই মহ্তিমীও ন্বামীর সহমত! হইল ॥ ৮৮ ॥ তখন 
অগ্নিমধা হইতে ভয়ঙ্কর থঙ্াপাণি রৌডদর্শন পুরুষ উখিত হইয়া, ক্ষদ্দিগকে বিদাবিত করিছে 

লাগিল || ৬৯ || সেই মহাস্্। সমুদাষ মহিষকেই বিনাশ করিল । কেবল রম্তনন্দন মহিষকে 

হার করিল না। ॥ ৭০ | ভে মহাযুনে ! তাহার নাম রক্তবীজ বলিষ! বিখাঁতি। এই রক্তবীজ 
সমুদায় দেবগণ এবং ইন্দ্র, রুদ্র, স্র্যা & মরুদ্গণ সকলকেই জফ করিয়াছিল ॥ ৭১ ॥ এবংবিধ- 

প্রভাববিশিষ্ট দনুপুঙ্গব মহিষ লমধিকতিজ£সম্পন্ন হইয়া বিরাজ করিতে লাগিল । এবং শম্বর 9 
ভারকাদ্য মহাস্থরেন্দ্রদ্িগকে পরাজয় করিলে, তাহার। তাহাকে রাঁজ্যে অভিষিক্ত করিল ॥ ৭২। 

তাহার! লোকপালসহিত দেবগণ এবং ভাক্কর ও হুতাশনের সহিত মিলিত হইয়াও, তাহার। 
পরাস্ত করিতে পারিল না । তচ্জন্য, শশী, ইন্দ্র ও ভাঙ্র শ্বস্থান পরিত্যাগ করিলেন । অন্ধ- 
কারও দুরে প্রতিযোজিত হইল ॥ ৭৩ ॥ 

ইতি শ্ীবামনপুরাণে মহিযাস্থরেত্পত্তি নামক সপ্ুদশ অধ্যায় সমাণ্ড || ১৭ ॥ 

পুলস্ত্য কহিলেন, অনস্তর অমরগণ মকিষকর্তৃক বিনির্জিত হইয়া, স্বম্ব স্থান পরিত্যাগ করিয়া, 
বাহন ও আুধ সহিত, পিতামহকে পুরস্কত করত, গদ্াচক্রধর শ্রীপতির সনর্শনার্থ গমন করি- 



১৮শ, অধ্যায়ঃ |] বামনপুরাণমূ। ৮৫ 

স্থিতৌ খগেক্জাসনশস্করৌ হি । দৃ্। প্রণনৈ্যৈব চ সিস্কিলাধকৌ ন্তবেন়ংস্তন্মহিষারিচেক্তং ॥ ২। 
প্রভে'শ্শিহুর্য্যন্বনিলাগ্রিবেধসাঞ্জলেশশক্রাদিন্ুরাধিকারান্। আকুম্য নাফাত, নিরাকৃতা বয়ং কৃত-- 
বনিস্থ! মহ্ষান্ুরেণ ॥৩॥ এতত্তবন্তৌ শরণাগতানাং শ্রত্বা বচে। আত হিতং স্থরাণাং। ন চেদ- 
ব্রজামোদ্য রসাতলং হি সংকাল্যমানা যুধি দানবেন ॥৪॥ ইথং মুঝাঁরি সহ শঙ্করেণ ক্রত্বা 
বচো বিপ্ল,তচেতসাং ছি । দৃষ্টাত্র চক্রে সহটৈব কোপং কালাগিকরে। হরিরবাদ্লাস্ত্1৫॥ হতো- 
ইন্থকোপাম্মধুস্থদনসা সশক্ষরন্তা।প পিতামহস্ত । তখৈব শক্রার্দিধু দৈবতেঘু মহদ্ধি তেজে! বদ- 
না্িনি-্যতং ॥ ৬ ॥ তচ্চৈকতাং পর্ববতকৃটসন্সিভং জগাম তেজঃ প্রবরা শ্রমে মুনে | কাত্যায়নন্ত।- 
প্রতিমেন তেজসা মতর্ষিপা তেজ উপারৃতঞ্চ ॥ ৭1 তেনর্ষিস্ঞ্টেন চ তেন্দসাবৃতং জ্বলৎপ্রকাশার্ক- 
সহন্মতুলাং। তল্মাচ্চ জাত তরলায়তাক্ষী কাত্যাষনী যে।গবিশুদ্ধনেহা ॥৮| মহেশ দক্ত - 
মথে। বব নেব্রত্রয়ং পাবকতেজসা চ। যাম্যেন কেশ। হরিতেজলা চ ভূজান্তথাইাদশ সংপ্রজ- 
জ্বরে ॥৯।॥ সৌম্যেন সুগ্ং স্তনয়োঃ স্থনংহিতং মধাং তথৈজ্র্রেণ চ তেজসাভবৎ। উরাকুজজ্ে 
চ নিতম্বনংযুতৌ জাতো৷ জলেশশ্ত তু তেজস] ছি ॥:০॥ পাঁদৌ চ লোকপ্রপিতামহস্য পল্পা- 
ভিকোশপ্রতিফৌবনবতুঃ | দিবাকরাণ।মপি তেজসানুলী; করাঙ্গুলীব্বানবতেজসা ট॥ ১১। 
প্রজাপতীনাং দশন। 5 তেজসাখাক্ষেণ নাসাশ্রবণৌ চ মারুতাৎ্। সাধ্যেন চ ত্রুযুগলং স্দকান্তি- 
মৎ্ কন্র্পবাণাসনসন্নিভ* বভৌ। ॥১২॥ তচ্চাপি তেজৌভমমুভমং মহ্ল্লাক্সা পুথিবামভবৎ 

শা শশী ০ ৯ পপি পর সপ্ন এ পেসার __ সস আল _ এ ৮. _ __ পপ পপ প আপ৯ 7৭ 0 পাস সদ 

লেন ॥ ১1 গমন করিধ: তদখিলেন, বিষু। ও «শঙ্কর উতয়ে পরস্পর আসীন আছেন। পেই 
সিদ্ধিসাধক সুরোন্রমনুগলকে দর্শন € প্রণাম করিষ।, ভাব: মহিষাম্থুরের সেই আচেষ্টিত 
তাহাদের গো্টরে নিবেন করিলেন ॥২ ॥ কহিলেন, মহিযাস্তর অশ্বিনীকুমার, হুধা, চনত, 

অনিল, অনল, বব, বণ ও ইন্ত্রাদির অধিকার আক্রমণ করিয।, আমাদের সকলকেই আকাশ 
হইতে নিরাকৃত & ধর/তলে বাবশ্থিত করিযাছে ॥৩॥ এই করণে আমর। আপনাদের শরণাগত 

হইয়াছি। আমাদের ১ই নিবেদন জাকর্ণন করিয়।, খহাতে হিত হয, তাহা কীর্তন করুন । 

নভূব!, অদ। 'ঙ্গে মহিমাস্থ্রকর্ভক সংকালামান হইয়।, আমাদিগকে ধরাতলে যাইতে হইবে 881 
অব্যয়াত্ম। মুরনিস্মদ্ন হরি, শঙ্করের সহিত বিহ্ধলচিভ দেবগণের এবংবিধ বচন শ্রবণ ৬ তাঙক- 
দিগকে তাবস্থ দশন করিধ।, ততক্ষণাৎ্ প্রোবের বশীভূত & কালাগ্নিসদ্বশ হুইয়। উঠিলেন ॥ ৫ 

অনন্তর কোপবশে মধুস্তদন, শঙ্কর, পিতামহ ৬ ইন্জ্রাদি সমরগণ সকলেরই বদনমণ্ডল হইতে 
তজঃ বিনিহত হইল ৬) সেই তৈক্জঃ একতন্র মিলিত ও পর্ধতকৃূটসম্গিভ হইয', মহর্ষি 
কাঁতাঁয়নের পরব আশমপদ্দে গমন করিল । তথন মতর্ষি অপ্রতিম তেঞ্জঃ আবিক্ার করিয়!, 

তদ্ধারা সই তকে উপাকৃত করিলেন ॥ ৭ এইরূপে পির আবিষ্কত -তজে আবৃত হও» 
ধাতে, এ তেজ: পরমপ্রদীপ্ড প্রভাসম্পন্ন সহণ্র সহস্র হৃয্যের ননৃশ হইয়। উঠিল । তখণ তাহ! 
হইতে 'যাগবিশুদ্রদেহ: এরলাধতাক্ষী কাত্যাধনী জন্মগ্রহণ করিলেন ॥৮ ॥ মহেশ্বরের মুখ হইতে 

তাহার মুখ কপ্পিত হইল, গাবকের তেজ দার] তীহাঁর নেত্রত্রর প্রাহুভ়তি হইল; যমের তেজে 

তাহার “কশকলাঁপ সংভাঁবিত হইল; হরির তেজে তাহার অগ্লাদশ তুজ সমুস্তূত হইল ॥ ৯ 
সোমের -৩জে তাহার শুস-হত স্তনযুগ্ধ আবিভতি হইল; ইন্দ্রের তেজে তাহার মবাদেশ সমুস্তাবিত 

হইল বরুণের তেজে তাহার পীবর উরু, জঙ্ঘ। ও নিতম্ব আবিষ্কৃত হইল ॥ ১*॥ লোকপ্রপিত।- 
মহ ব্রহ্মার তেজে উচ্ভার পদ্মাকোষপ্রতিম পদযুগল সমুদ্ত ত হইল; দিবাকরেৰ তেজে উহার 
অঙ্গুলী ও বাসবের তৈজে তাহার করাঙ্থুল প্রাছভৃত হইল ॥ ১১॥ প্রজাপতিগপণের তেজে 
উদ্ছার দশনপংক্তি, যজ্ঞের তেজে উঠ।4 নামিক।, মারুতের তেজে উহার শ্রবণযুগল লাধ্যগণের 
ভেজে উহ্থার সুকাভিসম্পর ৪ কনদপের শ:; 7: ইভ ত্য আবিদ্কত হইল ॥১২॥ সেই উতকৃষ্ 
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প্রসিদ্ধা। কাত্যা্নীং ত্রান ভদ] বন সা নাম] চ তেনৈব্ জগৎ্প্রনিভ। ॥ ১৩ |. দুদো। অিখুলং 
বরদস্িশূলী উক্রং মুরারির্্বরুণশ্চ শব্খং। শক্তিং হুতাশঃ শ্বলনম্চ চাপং তৃণঃ তথবীক্ষব্যশরৌ 
বিবস্বান্ ॥ ১৪ ॥ বজুং তথেন্্ঃ দহ ঘটয় চ যমোখ দওং ধনদে!। গদাঞ্চ। ত্রদ্ধাক্ষমীল ং সৃকম- 
গুনুষ্ কাঁলোসিমুগ্রং সহ চশ্ণ] চ॥১৫॥ হারঞ সে মং সহ চামরেণ মালাং সমুদ্রে হিমবান্ 

সৃগেন্ং। চুড়ামপিং কুল: দচন্দ্রং গাগা কৃঠারং স্থর শিল্পকর্তী'॥ ৬ 1 গন্ধর্বরাজে! রজতানুলিক্টং 
পানন্ত পুর্ণং সদৃশ ভা্নম্। ভূজজহারং ভুগে রাংপি অক্লানপুষ্পামৃতবঃ রজঞঃ ৪১৭৪ তদাঁতি- 
ভুষটাম্থরূসত্তমা সা ক টহাসং মুমুচে ভ্রিনেত্রা।  তাত্তইঈবুর্দেববরাঃ সহেন্ত্রাঃ সবিষুকুতেম্ব- 
নিলানিভাঙ্কর: ॥:৮॥ নামাস্ত দৈব্যে স্থপূজিঞায়ৈ যা সস্থতা যোগবিশুদ্ধদেহ!। নিজ্- 
স্বরূপেণ মহীং বিত তা তৃষা ভ্রপ। ক্ষুপ্তযদা চ কান্ত: ॥ ১৯ ॥ শ্রদ্ধা স্ৃতিঃ পুষ্টিরথো ক্ষমা চ ছায়া চ 

শরক্তঃ কমলাঁলযা! চ। মেধা স্বৃতিঃ কাস্তিরথেহ মায়া নমোভ্ত দেব্যৈ ভবিতবাতায়ৈ ॥ ২০ ॥ তত: 
স্ততা দেববরৈমুগেন্দ্রমাকহ্া দেবী প্রগত। বনাঢ্যম্। বিদ্ধাং মহাপর্বতমুচ্চশুজ কার যং নিয়তরত্তব- 

গন্ভতাঃ ॥ ২১। 
নার উবাচ। কিমর্থমন্ত্রিং ভগবা নগন্ত্যন্তং শিয়শুজং কৃতবাম্মহর্ষিঃ। কন্মৈকতে কেনচ 

কারণেন এতঘদ'ন মলসব্ববৃত্তে ॥ ২২॥ 
পুলন্ত্য উবাচ। পুরি বিদ্ধ্যেন দিবাকরন্ত গতিনিকদ্ধ। গগনেচরপ্ত | রবিস্ততঃ কুস্তভবং 

মমেত্য হোম'বসানে বচনং বভাষে ॥১৩।॥ সমাগতোহুং দ্বিক্ক দরতত্তরাঙ্ীরুপ বিশ্বোদ্ধরণং মুনীর । 

ও বিপুল তেজোরাশি পৃথিবীতে কাত্যানীনামে পঙ্গিদ্ধিলাভ কর্িল। এইবপে কাত্যাযনী 
শনামে অগং প্রপিদ্ধ। হইযা, নিরতিশখ বিবাঞ্জমান। হইতে লাগিলেন ॥ ১৩॥ বরদ ত্রিশৃলী 
তাহারে ত্রিশূল, চক্রী চক্র, বরুণ শঙ্খ, হুতাশন শত্তি,বাযু ধনু ও তৃণ,বিবন্বান্ অক্ষয শরযুগল ॥১৪। 
ইন্দ্র ঘণ্টামহিত বজ্র, যম দণ্ড, কুবের গদা, ত্রন্মা অক্ষণাঁল। ও কমগুলু, কাল উগ্র অনি ও 
চর্ধ ॥ ১৫ ॥ চন্দ্র হার ও চামর, সমুদ মাল।, হিমালয মৃগেন্দ্র, বিশ্বকর্মা! চুড়ামণি, কুগুল, অর্চচক্ 
ও কুঠার ॥ ১৬॥ গন্ধর্বরাদ রজতাঙুলিপ্ত ও পানপূর্ণ সদৃশ ভাজন, ভুজগপতি ভূজঙ্গচাৰ ও 

খতুগণ তাহারে অল্লানকুন্থমশালিনী মাল। প্রধান করিলেন |-॥ তখন দেই স্ুবসম্তম! 
ত্রিনয়ন। কাত্যাযনী অতিমাত্র তা হইয1, অষ্টা্রহাসয মোচন করিলে, বিষ, ক, চন্দ্র, অনিল, 
অনল ও ভাস্কর সহিত প্রধান প্রধান অমরগণ তাঞার আধ করিতে লাগিলেন ॥ ১৮॥ স্মুরগণের 
মারাধিত। দেবীকে নমঙ্ছার । যোগবলে বিশুদ্কশরীবধাঁরিণী ফে দেবী নিদাঁকপে, তৃষ্জাৰপে, 
ভ্রপারূপে, ক্ষুধারপে পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়া, বিরাজ করিতেছেন + ঘিনি ভয শনুস্তাবন করেন, 

ফি্ি কাতিস্বরূপ ॥ ১৯ ॥ শ্রদ্ধাপ্রূপ ও স্থৃতিস্বরূপ ; ঘিশি পুষ্টিথবপ, 'ক্ষমান্ববপ ও ছাবাঙ্বরপ ; 
ধিনি শক্তিন্বরূপ ও য়ং লক্ষীন্বব্বপ ; ধিনি মেধাত্ববপ, মাধান্দপ ও ভবিতবাতান্বরূপ, সেই 
দেবীকে নমন্ত।র ॥ ২০ প্রধান গ্রপান দেবৰর্গ এইরূপেস্তব. করিল, “দবী কাত্যাং্নী সিংহে 
আরোহণ করিয়া, কাননদমূহে সমাচ্ছন্ন অত্যুঙ্চশৃক্ষমম্পন্ন বিদ্ধানামক মহু'পর্ব্বতে গমন ঝরিলেন। 
অগন্ত্য এ পর্বতকে নিশ্নতব করিযাছিলেন ॥ ২১। 

নারদ কহিলেন, মহদি অগম্ত্য কিজন্ত বিদ্ধ্যকে নিয়শৃঙ্গ করিযাছেন ? কিকার'ণ কাহার 
জন্ঠ সেই ভগবান্ এরূপ করেন, হে অমলনত্ববৃত্তে! আম!র নিট তাহ। কীর্তন করুন ॥২২। 

পুলস্ত্য কহিলেন, পূর্বকালে বিদ্ধ্য গগনচারী ভান্করের গতি নিরোধ করিয়াছিল। তজ্জন্য 
এরভাকর হোমাবসাঁনে মহর্ষি অগন্ত্যের সন্নিহিত হুইয়।, বক্ষ্যযাণ বাকো কহিতে লাগিলেন ॥২৩। 
হে দ্বিজ! আমি অতিদূর হইতে আপনার সকাংশ আধপিয়াছি। হে মুনন্ত্র। জাপনাকে 
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দর দানং মম যন্মনীধিতঞ্চরামি যেন ভ্রিনিবেষু নিবু তঃ 8২৪৪ ইখং দিবাকরবচো গুপদংপ্রয়োহ্রি- 
শতবা তদদা কলশছে বচনং বভাষে । দানং দদামি তব ঘন্মনসন্তভীগননর্থা প্রধাতি বিমুখে| মষ 
কশ্চিদেব ॥ ২৫। শ্রত্বা বচোধমৃতময়ং কলশোত্তবন্ প্রাহ প্রভুঃ করতলং বিনিধায় মৃর্ধি, ৷ এয়ে- 
দ্য মে গিরিবর£ প্ররুণদ্ধি মার্গং বিদ্ধাশ্ড নিযুঙ্করণে ভগবন্ যতম্ব ॥ ২৬॥ ইতি ক্লবিবচনাদথাহ 
'কুম্তজন্ম। কক তমিতি বিদ্ধি ময়। হি নীচশ্রঙ্গং। তব কিরপজিতো। ভবিধ্যতি মহীধে। মম চরণসমাশ্রি- 
তন্য ক| বাথ। তে ॥২৭1 ইত্যেবমুক্ক!| কলশোত্তবন্ত স্ব্যং হি সংস্তুয় বিনঅভক্ঞা। | গাম সত্ত্যজ্য' 
ঠি দগুন্ত বিদ্ধাচপং বৃন্ধবপুর্ধাহর্ষিঃ ॥ ২৮ ॥ গন্ধ! বচঃ প্রাহ মূনির্দ্হীতং যাম্যে মগাতীর্থবরং 
স্ুপুপ্যং। বৃদ্ধোৎন্ম্যণক্তশ্চ তবাধিরোঢত্তন্ম ত্র স্ীচতঃপাস্ত নদ; ॥ ২৯ ॥ ইত্যেবমুক্তো মুনি- 
লতমেন ন নীচশুঙ্গস্বতবন্ম হীধ্রঃ। সমাক্রমশ্চাপি মহর্ষিনুখ £ প্রে লঙ্ব্য বিদ্ব।ত্বিদমাহ শৈলং॥৩৭। 
যাবন্ন ভূয়ে! নিজমাব্রজামি যহাশ্রমং ধো ভবপুঃ ক্ততীর্ঘাৎ। তব! নাবন্ধিহ বর্দিতব্যং ন চেদ্বিশন্তে- 
হমবজ্ঞয়| তে ॥ ৩১ ॥ ইত্যেবমুক1 ভগবাঞ্জগাম দিশং ম যাম্যাং সহসান্তরিক্ষম্। আক্রম্য তদ্ো 
সহিতান্তদশাং কালে ব্রজাম্যাত্র যদ মুনীন্দ্রঃ ॥ ৩২ ॥ তত্রাশ্রমং রমাতরং হি কৃত্বা! সংগুদ্ধজান্কৃ- 
নদতোরণান্তং। তত্রাথ নিক্ষিপ্য বিদর্ভপুত্রীং স্বমা শ্রমং সৌম্যমুপাজগাম ॥৩৩॥ ঞ্তাবৃতৌ 
পর্বকার্ষ্যেু নিত্যং তমংবরে হ্াশ্রমম।বদৎ সঃ। শেষং হি কালং সহি দণ্ডকন্থৃস্তপশ্চচারামিত- 

বিশ্বের উদ্ধার করিতে হইবে। আমি যাহ। মানস করিয়াছি, তাহ। প্রদান করুন। তা 
হইলে, নিবৃত্ত হইয়া, ত্রিদ্িবে বিচরণ করিতে পারিব ॥ ২৪ ॥ 

মহর্ষি অগন্ত্য দিবাকরের এইরূপ গুণযোগসঙ্গত বচন আকর্ণন করিয়!, বলিতে লাগিলেস, 

তোমার অন্তরের অভীষ্ট দান প্রদান করিব। কেন অর্থীই আমার নিকট কথন বিমুখ হইয়! 
গমন করে না ॥ ২৫ ॥ 

প্রভু গ্বিকর কলসযোণির এইরূপ অমৃতময বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া, করতলে মঝ্তক 
নিধানপূর্ববক কহিতে লাগিলেন ॥ ২৫॥ সম্প্রতি গিবিবব বিদ্ধ্য মদীয় মার্গরোধ করিতেছে 
অতএব হে ভগবন্! ত হার নিম্নকর.ণ যত্ববান্ হও ॥ ২৬॥ 

কুস্তজন্ম। অগন্ত্য রবির এই বাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন, আমি বিদ্ব্যের পৃঙ্গ খব্বীকৃত করিয়াছি, 
ভূমি এইঞ্জপজ্ঞান কর: বিদ্ধা তোমার কি ণে পরাজিত হইবে । তুমি যখন আমার চত্রণে 

সমাশ্িত হই ছি, তখন তোমার বাথ। কি॥২৭॥ কুভ্তযোনি এইরূপ কহিযা, বিন ভক্তি- 
নহকারে সুর্যের সম্যক রূপ স্তব ও দণগ্ডককানন ত্যাগ কঠিযা, বদ্দিতদেহ বিদ্ধ্যাচলে গমন করি- 
লেন ॥ ২৮ ॥ গমন করিব1,. তাহারে কাহলেন, দক্ষিণ দিকে পরমপবিত্র মহাতীর্থ নকলের 
মধ্যে প্রধান ত্রীর্থআছে। আমি বৃদ্ধ ও তজ্জন্ত তোমাতে আরোহণ কবিতে অশক্ত হইয়াছি॥ 
অতএব তুমি এই মুহূর্তে নীচতর হও ॥ ২৯॥ 

মুনিসত্তম অগন্ত্য এইরূপ কহিলে, বিদ্ধা আপনার শূঙ্গ খববীরুত করিল। তখন মহর্বিমুখ্য 
অগস্ত্য তাহাতে আরোহণ ও তাহারে লঙ্ঘন করিয়।, কহিতে লাগিলেন ॥ ৩৭ ॥ আমি সেই 
পবিত্র তীর্থ হইতে ধৌতদেহু হইচ|, যাবৎ স্বকীয় মহাশ্রমে প্রত্যাবর্তন ন। করিতেছি, তাবৎ 
ভুমি আর বদ্ধিত হইও ন।। আমার কথায় অবজ্ঞা করিলে, তোমারে বিনাশ করিব ॥ ৩১ ॥ 
ভগবান্ অগন্ত্য এই বলিযাই, দক্ষিণপিকে তৎক্ষণাৎ অন্তরিক্ষে গমন করিলেন । কালপহ্ছকারে 
মহ্ষির আগমনপ্রত্যাশায় বিদ্ধ্য ঘেই দক্ষিণ দিক আক্রমণ কহিয়।, অবস্থান করিতে লাগিল ॥৩২॥ 
এদিকে, মুহর্ধি আকাশে বিশুদ্বন্বর্ণ তোরণাস্ত রমণীঘ আশ্রম নির্মাণ ও তাহ।তে বিদর্ভপুভীকে 
নিক্ষেপ করিরা, আপনার মনোহর আশ্রমপদে উপাগন্ত হইলেন ॥ ৩৩ - খাডুপরধর্যর়ে পর্বকার্ম্য 
সম:য় নিত্য সেই অন্বরস্থ আশ্রমে গমন কগিয়।, বাস করেন । অবশিষ্ট সমষে দণ্ডকারণ্যে অবস্থিতি 
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কান্তিমানুনিঃ ॥ ৩৪ ॥ বিদ্ধ্যোপি' দৃষ্ট। গগনে মহাশ্রমং বৃদ্ধিং ন যাঁত্যেব ভয়াম্মহর্ষে: । নাসৌ 
নিবৃতেতি মতিং বিধায় স সংস্থিতে। নীচতরগ্রশুজঃ ॥ ৩হ ॥ তস্যোর্ধশূঙ্গে মুনিস-স্কত; সা তুর্গ! 
স্থিত দানবনাশনার্থং ॥ ৩৬ ॥ দেঁবাস্চ সিদ্ধাশ্চ মহোরগাশ্চ বিদাধর] ভূতগণাম্চ সর্ব্বে। সর্ব্া- 
'্পয়োভিঃ প্রতিরাময়ন্তঃ কাত্যায়নং তস্থুরপেতশোকাঃ ॥ ৩৬ ॥ 

ইতি শ্ীবামনপুরাণে দেবীমাহাক্মোেহইাদশোহধায়ঃ ॥ ১৮৪ 

উনবিংশোহধ্যায়ঃ | 

পুলস্ত্য উবাচ ততন্ত তাং তত্রতদ বসস্তীং কাত্যায়নীং শৈলবরসা শুঙ্গে। অপগ্ততাং 

লানবসত্তমৌ তব চণুশ্চ মুণ্ড্চ তপস্বিনীং ভূশম্॥ ১ দৃষ্টেব শৈলাদবতীর্ধ্য শীক্ষমা্গতুঃ 
্বং তবনং দ্মরাতী। দৃষ্টোচতৃত্তো মহ্যাম্স্রসা দুতা'বদং চওমুণ্ডো দিতিশম্॥ ২ ॥ স্বশ্থো ভবান্ 
কিত্বন্থরেজ সাংপ্রতমাগচ্ছ পশ্তাম চ তত্র বিদ্ধযং। তত্রাস্তি ৰেবী স্থমভান্ুভাবা কন্তা জ্দরূপ। 
ল্বরল্ছন্দীণাং ॥৩ £॥ জিতন্তর়া তোয়ধরোহলকৈহি জিত শশাঙ্কো! বদনেন তন্সা। নোন্্ৈক্রিভি- 
মীণি হতাশনানি “তানি কণ্ঠেন দিতদ্ শঙ্খঃ 1৪9 স্তন স্মৰৃতাবথ নিবচুঢুকৌ স্থিতে। 
বিজিত্যৈব গজসা কুন্তো। ত্বাং সর্বজেতারমিতি প্রতর্কা কুচ স্মরেণৈৰ রুতৌ স্ুছুগোর্॥ « ॥ 
পীনাঃ সশম্বাঃ পরিঘোপমাশ্চ ভূজাত্তথ|হষ্টাদশ ভাস্তি তপ্যাঃ। পরাক্রমং বৈ ভবতো বিদ্িত্বা কামেন 
যাইব তে কৃতান্ত ॥৬৪॥ মধ্যঞ্চ তস্যান্রিবলীতরঙ্গং বিভাতি দৈতোন্দ্র স্বরোমরাজি। ভয়াত্- 

করিয়।, তপশ্চরণ করিয়। থাকেন ॥ ৩৪ ॥ এদিকে বিন্ধ্য -সই গগনস্থ আশ্রম অবলোকন কবিয়। 

তদদীয় ভযে আর বর্ধিত হইতে পারিল না) এবং মহর্ষি আর প্রত্যাগত হইবেন না, মনে করিযা, 
আপনার অগ্রশুঙ্গ অতিমাত্র নন্ডভাবাপন্ন করত, অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ৩৫ ॥ হে মহর্ষে! 
এইরূপে অমিতকান্তিমান্ অগন্তা মহাচলেন্দ্র বিদ্ধ্যকে নীচশৃর্ম করিযাছিলেন । সেই কাত্যাযনী 
ুর্গা দানবদলদলনগ্্থ তাহা রই অগ্রশৃঙ্ষে অধিঃষ্ঠতা, হইলেন । মুনিগণ তাহার শ্তব করিতে লাগি- 

লেন ॥ ৩৬ ॥ দেবগণঃ সিদ্ধগণ, মহোরগগণ, বিদ্যাধরগণ ও ভঁতগণ সকলে অগ্নরে।গণের সহিত 

সংমিলিত হইয়, মহুধি কাত্যাঁয়নের প্রতিরামণ সহকাঁরে শাক পরিহ্'ব কবিয়। বাম কবিতে 
লাগিলেন ॥ ৩৭ ॥ 

ইতি প্রীবামনপুরাঁণে দেবীমাহাক্কে অ্রাদশ ভধ্যায় | ১৮ ॥ 

অনস্তর দেবী কাভ্যাযনী দুশ্চর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয।, “সই বিদ্ধাগিবির শুঙ্গদেশ আশ্রয়পুর্ববক 
ঘবশ্থিতি করিলে, চণ্ড ও মুগ্ড নীমে ছুই দৈতাপ্রধান তাহারে অবলোকন করিল । অবলোকন 
করিয়া, আশু তথা হইতে অবতরণপূর্ব্বক স্গভবনে সমাগত হুইল « : ॥ তাহাঁর। উভযে মহিষাস্ুরের 
দূত। তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিতে লাগিল ॥ ২॥ হে অন্ুরেক্দ! আপনি কি 
'ধুন। শ্বন্থ আছেন ? আন্মুন, বিদ্ধ্যাচল দর্শন করিবেন। তথা স্থুরস্থন্দরীগণের স্থরূপা কন্ত। 
ল্ুমহান্ুভাব। দেবী বাস করিতেছেন ॥ ৩॥ এর ত্বী কেশপাশ দ্বারা মেঘাবলী, বদন দ্বারা চক্র, 

নেজ্রত্রয় দ্বার! হতাশনত্্য় ও কণ্ঠ দ্বারা শঙ্খ পরাতৃতত করিয়াছে ॥ ও॥ তাহার স্তনযুগল স্ুবৃত্ত ও 
ক সমলঙ্কৃত। এবং হন্তীকুম্তকে জয় করিযা, বিরাজ করিতেছে । এইরূপে তাহাকে 

সর্ধজয়িনী চিন্তা! করিয়া, ন্মর তদদীয় কুচযুগ্রকে নদ দুর্গন্বরূপ করিযাছে ॥ ৫॥ তাহার অষ্টাদশ 
ভূজ পরিঘের ন্ভায় ও শত্রসমন্বিত। এবং অতিশয় প্রাতিভাবিশিষ্ট । আপনার পরাক্রম গরি- 
জ্ঞাত হইয়া॥ কাম তাহাদিগকে হক্ন্বরপ করিযাছে॥ ৬ ভাহার মধ্যদেশ জিবলিতরঙ্গে 
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বারোহণকাতরলা কামেন সোপানমিব প্রযুক্তং ॥ ৭॥ সা! রোমরাজী নিতরাত হি তসা। বেরা- 

জতে পীনকুচাবলগ্রা। আরোহণে ত্বন্তয়কাতরস্য (ঙগল্প্রবাহোন্গর মন্মথস্য ॥৮॥ নাভি- 

পৃ্ভীর! নি তরাং বিভাতি গ্রদক্ষিণাপ্যাঃ পরিবর্মান]। তোৰ লাবণ্যগৃহস্য মুদ্রা কন্দর্ররাজঞ। 
শ্বয়মেবদত্তা ॥ ৯ ॥ বিভাতি রম্যং জঘনং মৃগাক্ষাঃ সং ততো মেখলয়াবস্্ং । মন্তে হ্ৃছং 
কামনরাধিপন্য প্রাকারগুছং নগরং স্থছূর্থং ॥ ১* ॥ বৃভাবরোমৌ চ মৃদু কুমার্ধযাঁঃ শোভেত উর 
সমন্থুত্ধমৌ ছি। আবাসনার্থং অকরধবজেন জনসা দেশাঁবিব সন্পিবিষ্টৌ ॥ 5১ ॥ তক্জানুযুগ্ং 
মহিযাঙ্থুরেন্ত্র হত্যুন্ন তং ভাতি তখৈব তদ্যাঃ। সু? বিধাতা হি নিরূপণায় শ্রান্তস্তথ। হস্ততলৌ 
দদৌ ছি ।১২। জভ্ৰে স্তবৃত্তেপি চ রোমহীনে শুভে চ ?*ত্যেশ্বর তে তদীষে ' আগমা লে'কাঁনিব 
নির্শিতো সৈঃ' ন্ুপং বিজিতোব কৃতে বরে হি। পাদৌ 5 তসাযাঃ কমলোদরাভৌ প্রবত্বতস্তোৌ হি 
কুতো বিধাত্রা। আজ্ঞাষি তস্য নখরত্রমালা নক্ষত্রমাশা গগনে খটৈব ॥ ১৩ & এবংশ্বরূপা দন্থু- 
নাথ কনা। মহোগ্রশঘ্রাণি চ ধারয়ন্তী। দৃষ্ট1 যথেইং ন চ বেদি কাসা ন্ুতা তথা কসাচিদেব 
বাল। ॥১৪| তদ্ভুতলে র্রমনুত্মমং স্থিতং স্বর্গং পরিতাজ্য মহান্ুুরেন্্র । গন খবিদ্ধাং লয়মেব পঞ্ঠ 
কুরুঘ যতেেভিমতং ক্ষমঞ্চ ॥১৫ শ্রতৈব তাভাাং মহিষাস্রস্ত দেবা? প্রবুত্তিং কমনীয়রূপ1ং। চক্রে 
মতিং নান বিচার্ধামস্তি ইতোবমুক্ত.। মহিষে! মহষে ১৬॥ প্রাগেব পুংসম্ভ শুভাগুভানি স্থানে 
বিধান্রা প্রতিপা্দিতানি । যণ্মিন্ যথা ধাতি চ সোথ বিপ্র সনীযতে বা বরজতি স্বয়ং বা ॥১৭॥ ততো! 
নমুণ্ডং নমরং লচগ্ুং বিড়ালনেত্রং কপিলং সবাক্কলং। উগ্বাধুধং বিক্ষুবরক্তবীজো সমাদিদেশ'থ 

. আত পরা সম পাপপারশ সস্টি ্ পপ সপন আপ | সস পপ... 

ভষিত, ও সুর রোমরাজিতে বিবাজিত | তজ্জন্ত, 5 দৈতোন্দ্র! তাহার নিবতি শোভাঁৰ 
আবির্ভীৰ হইয়াছে ॥ ন্সাপনি পাঁছে আবোহণ করিৰাব সমন্ন কাতব হন, "সই ভয়ে কাম 

উদ্ধারে সোপান ন্বরূপ করিযাছে ॥৭ & তাহার .সই 'বামবাজি পীন কুচখুণ্নে সৰলগ্ন হইয়া, 
নিতরাং বিরাজমান হইতেছে । দেথিলে (বাঁধ হয়, ন্নাবোহণনমষে মাপনার ভষে কাতর 
হওয়াতে, কামের যেন .আ্দপ্রবাহ সমুদদগত হইয়াছে ॥৮  ভাহার নাভি মতিমান্র গতীব, 
গ্রদক্ষিণভাবাপন্ন ও পর্িবর্ধমান , তক্গ্ত অতীব শোঁভমান দেখিলে, বোধ হয, যেন শষং 
বাজ। কন্দর্প সই লাবণ্যগৃহের মুড। প্র্দাণ করিযাছেণ ॥৯ ॥ তাহা জঘন অতি বমণীয ও 
দমন্ত।ৎ রসনাদামে অবদ্বঙ, তজ্জন্ঞ মতিমাত্র শৌভাবিশিষ্ট | .দখিলে মনে হধ, যেশ স্দনবাজার 

প্রাক1রগুহ| ন্ছুর্গ শগব বিবাজ করিতেছে ॥১০ ॥ সেই কুমাবীব উরুষুগল অতীব উত্কুষ্ট ও 
বপ্তলাকৃতি এবং রোমশৃন্য । দেখিলে বোধ হয, যেন মকরধবজ লোকে আবাসনার্থ “দশদ্বব 
সন্নিবি্ করিগ্নাছে । ১১ ॥ তাঁহার জজ্ঘামুগলও স্ধৃতত, বোমবর্জিত ও পবম স্থুনদর | হে দৈতো- 
স্বর! তদীধ পদঘুগল কমলোদরসন্লিভ, বিধাত। অতি যত্রেই তাহাদের নির্শাণ কবিযাছেন। 
তদ্দীয় নখবতুমাল, গগনসঞ্চারিণী নক্ষত্রমালাঁর ন্যাষ ॥ ১১।.৩ ॥ হে দলুনাথ ' এবংশ্ববপ' সই 
কন্ত। মনোগ্র শগ্ধ সকল ধারণ করিষ। আছে । আঁমব! ষথে্ দর্শন কবিযাছি । কিন সেকে, 

কাহাড়ই ব। পুত্রী, তাহা জানিতে পারি নাই ॥ ১৪ ॥ হ মহান্ছুরেন্দ্র! সেই অন্ুত্বম বত স্বর্গ 
পরিত্যাগ করিযা, ভূতলে অবস্থিতি করিতেছে! আপনি স্বধং বিদ্ধাঁচ”ল গমন করিয়।, আব- 
লোকন এবং ষাহ। অভিমত করিতে পারেন, তাহ] করুন ॥ ১৫ ॥ 

মহিষাস্থ্র তাহাদের মুখে দেবীর এই কমনীযরপ প্রবৃত্তি শ্রবণ করিষ।, এ বিষে বিচার 
করিবার আবগ্ভকতা নাই, এইরূপ বলিয়1, সেই কাত্যাষনীব প্রতি কতমতি হুইল ॥ ১৬ ॥ হু 

মহর্ষে ! বিধাতা পূর্বেই পুক্রষের শুভাঙুভ প্রতিপার্দিত করেন। যাহাতে সে স্বয়] গমন করে। 
অথবা, অন্য কর্তৃক নীষ্মান হইয়া থাকে ॥১৭॥ এই কারণে সে নমুণ্ড, নমর, চণড, বিড়ালাক্ষ, 
কপিল, বাঞ্ষল, উপ্রাধুধ, বিক্ষুর, রক্তবীজ এই সকল অস্থ্রকে তথ্ক্ষণাৎ আদেশ করিল 1 ১৮।। 

১২ 
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মহাযকেজ: ॥ ১৮ ॥ আহত্য ভেরীং রণকর্কশান্তে গং পরিতাজ্য মধীধয়স্ক। আপম্য মুবে 

শিবিরং নিবেপ্ত তস্ুশ্চ সক্জ। দনুনন্দনান্তে ॥১৯॥ ততত্ত দৈতো! মহিযাস্থরেণ সংগ্রোষেক্তো 
দানবযুখপালঃ 1২০৪ ময়স্য পুত্রা রিপুনৈন্য মদর্খ সছুন্দুভিছুন্দুভি নিঙ্বনত্ত । অভ্যেতাদেবীং গগন- 
স্থিতোপি স দুন্দুভির্কাক্কযমুবাচ বিপ্র॥২১॥ কুমারি দুতোন্মি মহান্্রস্য রস্ধাস্বজস্যাপ্রতিমস্য 
যুদ্ধে। কাত্যাবনী ছুন্কুভিমিতুযাবাচ এহ্যেহি দৈতোন্দ্র তয়ং বিমুচ্য ॥২২॥ বাক্যঞ্চ যদন্ত- 

স্ুতে। বভাষে বদশ ত্ সতামপেতমোহঃ। ততস্ত বাঁক্যান্দিতিজঃ শিবাধান্ত্যক্ত। স্বযং তৃমিতলে 
নিষধঃ| আুখোপবিষ্টঃ পরযালনে চ রংভাম্মজেনোক্রমুবাচ বাক্ং ॥ ২৩॥ 

ছুন্দু'ভরুবাচ। এবং সমাজ্ঞাপয়তে সুরারিস্বাং দেবি দৈত্য! মহন্ত । রথামরা হাীল- 
বল"ঃ পৃথিবাং ভ্গন্থি যুদ্ধে বিজিতা৷ ময। তে ॥ ২৪ ॥ নর্গ মহী ং'ঘুপথাশ্চ বস্তা পাতালমন্তে চ 
নহীশ্বরাদা'ঃ | ইন্দ্রোন্মিষকদ্রোন্মি দ্রিবাকরোন্মি সর্ব ক্কেদধিপোহল্মি বালে ॥ ২৫॥ 

ন মোল্তি নাকে ন মশীতলে বা স্বর্গেপ পাতালতলেপ্প ঘুদ্ধে। সর্ববা।ন মামদ্য সম্াগতানি বীর্ষ7া- 

আ্িতানীহ বিশালনেত্রে ॥ ২৬ ॥ ভ্ত্রীরত্বমগ্রাং ভবতী চ কন্যা প্রাপ্তে'ম্মি শৈলং তব কারণেন। 
তম্মান্বঙ্গস্বৈব জগৎ্পতিং মাং পতিস্তবার্োশ্মি বিভূঃ প্রভূশ্চ ॥ ২৭ ॥ 

পুলত্তা উবাচ। ইতোবমুক্ত। দিতিজেন দুর্গ! কাতাায়নী প্রাহ মধলা পুত্রং। সভ্যং প্রভু-। 
দানবরাটপৃথব'ং সতাঞ্চ য”্ধ বেক্ষভামবণ্চ কিং॥২৮।॥ কিংত্বস্ত দেতোশ কুলেন্মদীযে ধর্ছে। 

পাম্প পিপিপি | পিপিপি ৮০ 

তখন .দই বণকর্কশ দুনন্দনগণ ভবী আহত কবিয়, স্বর্গ পবিতাগ % মহীপৃষ্ঠে আগমনপূর্ব্বক 
শিবিব সন্গি বশ নহকাবে সক্ষিত হইন বহিল। ১৯।। অনন্তব মহিষাস্টর দাঁনবযুখপঞতদিগকে 

প্রবণ কবিল || ২০ ॥ তখন শকঃলহবিমর্ধন মধনন্দন দুন্দতিনিম্বন ছুন্দুভি দেবীব অভি- 

গমনপর্ববক অন্তবীক্ষে অধিষ্ঠান কবিষ! বলিতে লাগিল ॥ ৯ ॥| যি কুমাবি! আমি মহাসুৰ 
মৃহিষেব দূত । সেই রম্তনন্দন মহিষ যুদ্ধে অপ্রতিম । 

দেবী ক্াত্যাষনী এই বাক্যে তাহাকে সঙ্গোধন কবিয। কহিলেন হেদৈত্যেন্্র। ভযত্যাগ 
করিষ।, নিকটে আগমন কব, আগমন কব। এবং বশ্তনন্দন মহিষ যাহা বলিষাছে, 

'মাহপবিতাগপূর্বক তাহ। সত্য কবিযা বল || ৯২ ॥ 

দৈতাবব ছুন্দুভি শিবাব এই বাক্যে অন্বব তাগ কবিয|, ৯মিতলে নিষ॥ ও দিব্য আসনে 
স্খাঁপবিই হইয।, মহিষাস্তবর আ'দশবাদ নির্বাচন কবিতে লাগিল ॥২৩॥ হে দেবি। 

স্তবাবি মঠ্ষান্্ব তোমাঁবে এইকপ নগ্ঞা কবিযা ছন, দেবগণ মত্কর্তৃক যুদ্ধে নির্জজিত ও হীনবল 

হই্য|, পৃথিবীতে পর্যাটন কবিতেছে | ১৪ ॥| স্বর্গ, মহী, নমস্ত বাধুপথ ও পাতাল এবং মহীপতি 
প্রভৃতি অন্যান্য সকলেই আমাব বশীভূত *ইখাছে। অযি বালে । অমিই এখন রুদ্র হইযাছি, 
ইন্্র হইয'ছি, হ্র্ঘ হইযাছি এবং সকল লোকের অধিপরি হই ছি ॥ ২৫।। স্বর্গে, পাতালে, 
মহীতলে, অথব। যুদ্ধে আর কেহই নাই। অধি বিশাললোচ ন। শক্চলেই আমাব শরণাগত ও 
আযতীকৃত হুইযাছে। এবং সমুদ্রাবই আমি বীর্ধবলে আত্মসাৎ করিয়াছি ॥ ২৬॥ একমান্ত 
অভু'পাঁদেষ স্ত্রীর তুমিই কেবল অবশিত আছ। তোমাবই কাব.ণ অখুন| এই শৈলপৃষ্ঠে সমাগত 
হইথাছি। অতএব আমাবে ভজন! কব। অমিই এখন সমস্ত জগতেব প্রভু ও পত। অতএব 
আমি অবন্তই তোমাব উপযুক্ত পতি ॥ ২৭ ॥ 

পুলম্ত) কহিলেন, ছুন্দুভি এইবপ বাক্যপ্রযোগ কবিলে, কাত্যাযনী ছুর্গ। তাহাবে বলিতে 
লাগিলেন, সত্য বটে, দানববাজ মহিষ এখন সমস্ত বিংশ্বর অধীশ্বর, সত্য ব্টে, যুদ্ধে সমস্ত 
অমরগণ তাহার নিকট পরিহাবপ্রাণ্ড হইছে ॥ ২৮ ॥ হে দৈত্যেশ! আমারেব বংশে শুক্কাখ্য 
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হি শুক্কাখ্য ইতি প্রদিদ্ধঃ। তঞ্েৎ প্রন্দঢান্মছিষে! মমাদয ভঙ্গামি সত্যেন পতিং হয়ারিং॥ ২১॥ 
শ্রুত্বাথ বাক্যং মগজোত্রবীচ্চ শুকং বদ্বায়তপত্রনেত্রে। দদ্যাৎ স্বমুক্ধনমপি ত্বদর্থে কিংনমা 
শুদ্ধঞ্চ বদস্তালভ্যং ॥ ৩০ ॥ 

পুলস্তা উবাচ। ইত্যেবমুক্ত। দন্ভনায়কেন কাত্যায়নী সম্বনমুন্নপ্ত্।। বিহদ্য ঠ৩তদ্বচনং 
ষভাষে হিতায় সর্বলা চরাচরস্য ॥ ৩১ ॥ 

শ্রীদেবাবাচ। কুলেইম্মদীযে শৃধু দৈত্য শুদ্কং কৃতং হি যং পূর্বতটরঃ প্রলগ্ত | যে! জেয তে- 
স্মংকুলজাং রণাঞগ্জে তস্যাঃ পতিঃ সোপি ভবিষ্যতীতি ॥ ৩২ ॥ 

পুলস্ত। উবাচ। তচ্ছ ত্ব। বচনং দেবা ছুন্দুতিদ্দানবেশ্বরঃ। গত্ব! নিবেদধামাল মহিষার 

বথাযথং ॥ ৩৩ ॥ স চাভ্যগান্মহাতেজাঃ সর্বটৈতাপুঃরস "2 আবৃত্য বিদ্ধযশখরং ঘোদ্ধকামঃ 

সরদ্দতীং ॥৩৪॥ ততঃ দেনাপতিরৈতো| বিক্ষুরে| নাম নারদ । সেনাগ্গামিনং চক্রে নযরং নাম 
দ|নবম্ ॥৩৫॥ সচা'পি তেনাধিকুতশ্চ হুরক্ষং সমুর্ধিিতং | বলৈকদেশমাদায় দুর্ান্দুত্রাব বেগতঃ ॥৩৬া 

তমাপতস্তং বীক্ষ্যাথ দেবা ব্রন্ধপুনো এম £' উচর্বান্যং মহ!দেবীং বর্বন্ধনমাশ্র় ॥ ৩৭ ॥ অথে 

বাট স্থুরান্দুর্গ। ন বরামি চ দেবতাঃ | কব»ং .কা০ত সন্িষ্টেম্মম।গ্রে দ!নবাধমত ॥ ৩৮ ॥ যদ|ন 
দেবা কবচং কুঁহং শত্রনিবারণং। তদ। রক্ষার্থমদ্যাস্ বিধুপঞ্জরমুক্তবান ॥ ৩৯ সাতেন 

রক্ষিতা ব্রন্মন্দুর্গা দানবসত্তমং | অবধান্দৈতঃ পর্বন্ম হযং প্রতাপেষয়ৎ ॥ 3০ ॥ এবং পুরা 
দেঝবরেণ শস্ভুনা তদৈষ্বং প্জবম য়তাক্ষা'ঃ। তাত ং তর! চাপি হি পাদথাটৈন্যূদতোহদৌ 

সর সা স্শ শা শি _ শা তিসীশিস্প্পীশীসিিপ্সস 

ধন্ম প্রসিদ্ধ আছে। মহিষ যদ্দি অদ্য আমারে সেই শুল্ক প্রদান করিতে পারে, সভ্য বলিতেছি, 

তাহ। হইলে, তাহাঁ-র পতি প তন্গনা করিব ২৯ ।। 

এযনন্দন ছুন্ুভি এই কথ। কর্ণ-গাচর করিধ। কাঁল, সযি আন্ততপশ্নেজে! সেই শুন্ক 

কি, নির্দেশ কর। বলিতে কি, নামা*্য শুন্ষের কথ। দূরে থ|ক্, মহিষ তোমার জন্য আপনার 
মস্তক এবং ষাহ। অলভ্য, তাহা প্রদান করিত৩ পারেন || ৩০ ॥ 

পুলস্ত্য বলিলেন, দন্নুনাধক এইপ্'প কহি ল, কাত্যাযনী সশব্দে উচ্চনা করয।, বিকট 

হাস্যসহকারে সমস্ত জগতের উপক|রার্থ বক্ষান[ণ বাক্যে বলিতে লাগিলেন || ৩১।। হে দৈত্য ! 
পর্বপুরুষগণ আমাদের বশে এইগপ শুপ্ বিধান করিথাছেন, যে বাক্তি রণাগ্রে বলপুর্র্বক 
আমা.দর বংশীয়। রমণীকে পরাজয করিবে, সেই তাহার পতি হইবে | ৩২ ॥ 

পুলস্ত্য কহিলেন, দানবেশ্বর ছুনুি দেবীর এই কথ! কর্ণগোচব করিয।, মহিষেব গোঁচরে 

গমনপূর্বক্ক যথযথ নিখেদন করিল ॥ ৩৩।। মহিষ সমুদায় দৈতাপুরঃসরে অভ্যাগত হইধ 
বিদ্ধাশেখর আধৃত করিয়া, দেবীর সহিত যুদ্ধকাম হইল ॥ ৩৪ ॥ ২হ নারদ! এ পময়ে বিক্ষুর- 
নামক সেনাপতি নমরনামক দানবকে সমস্ত সেনার অগ্রণী করিলে ॥ ৩৫॥ সে তৎকর্তৃক 

নযোজিত হইয়। অতীববলশ|লী চতুরঙ্গ বটনেকদেশ গ্রহণ করিয়।, মবেগে ধাবমান হইল।। ৩৬। 

পিতামহপ্রমুখ অমরগণ মহাদেবী কাত্যাৎপীকে কহিলেন, জাপণি বর্মবদ্ধন আশ্বয করুন ॥ ৩৭ | 

দেবী তাহাদ্দিগকে কহিলেন, হে দেবগণ! আঁটি বর্্মবন্ধন করিব নল ॥ কোন্ দানবাধমই ব| 
আম র অখ্রে তিষিতে প'রি ব॥ ৩৮॥ তিনি ঘখন শত্রনিবারণ বন্ম বন্ধন করিলেন না, তখন 
তাহার রক্ষার্থ বিষু্পঞ্জর কীর্ভন করিলেন ॥ ৩৯ ॥| রন্ধন! দেবীদুর্গ। শৎ্প্রতাবে রক্ষিতা 
হইয়|, সমুপায় দেবগ.পর অবধা দ্ানবমত্তম মহিষকে প্রতি পষ্ট করিলেন। ৪*॥ পূর্বে দেববর 
শু আয়তলোচন। কাত্যায়নীরে বৈষ্বপঞর উপদেশ করেন। তাহাতেই তিনি পা?গ্রহারে 



৪২ বামনপুরাণম্ ণ [ ২০শ, অধ্যায়ঃ ৷ 

মহিযাস্থরেন্ত্র ॥ ৪১৫ এবংপ্রভাবে। দ্বিজ বিষুপঞ্জর: সর্ব্বান্থ রক্ষান্মধিকো। হি গীতঃ। কন্তস্য 
কুর্ধ্যাস্ভুবি দ্হানিং ষস্য স্থিতশ্চেতলি চক্রপাঁণিঃ ॥ ৪২ ॥ 

ইতি প্রীবামনপুরাণে দেবীমাহাস্ম্যপরিকীর্ভনং নামৈকোনবিংশোহ্ধ্যায় ॥ ১৯ ॥ 

বিংশতিতমোহ্ধ্যায়ঃ | 
নারদ উবাচ। কথং কাত্যায়নী দেবী সানুগং মহিষান্ম্রম্। সবাহছনং হতবতী তথ! বিস্তরতে* 

বদ 8১।॥ অন্নঞ্চ সংশয়ে। ক্রন্দন হৃদি মে পরিবর্তে । বিদামানেধু শঙ্রেবু বৎ পল্ত্যাং তম- 
মর্দয়ৎ ॥ ২ ॥ 

পুলভ্ভ্য উবাচ। শুণুধাবহিতো৷ তৃত্ব! কথামেতাং পুরাঁতনীং | বৃত্তাং দেবযুগসযাঁদৌ পুপ্যাং 
পাপতয়াপাং ॥৩॥ স এবমন্থুর: ক্রদ্ধঃ সমাপতত বেগবান্। লগজাশ্বরথা ্রচ্মন্ দৃষ্ঠে র্ 

দেব্যা যথেচ্ছয়া॥ ৪ ॥ ততে! দেবগণৈচ্ৈতান্ দমানম্যাঁথ কার্শকং | ববর্ষ দেবী বাণৌছৈর্দো- 
রিবাংবুদবৃষ্টিভিঃ ॥ ৫॥ তন্ধনুর্দানবে সৈন্সে ছুর্গরা নমিতং বলাৎ। ন্বুবর্ণপুঙ্খং বিবভৌ 
বিছ্যদংবুধরেদিব ॥৬। বাণৈ: স্ুররিঞ্থুসন্যাংন্তাড়য়ামান সুব্রত । গদয়! মুসলেনান্য। স্বস্থা 
নেভো! নাপাতয়ৎ ॥ ৭ ॥ একাপ্যলৌ বহুম্ দৈত্যান্ কেসরী কালসন্লিভঃ। বিধুষ্বন্ কেশরসটানিবু- 
দয়তি দানবান্ ॥৮॥ কুলিশাভিহতা দৈত্যাঃ শক্তা। নির্ভিন্নবক্ষসঃ । লাজলৈর্দারিতগ্রীব। দ্বিধ! 
কতা পরশ্বধৈ: ॥৯॥ দগুনির্ভিন্নশিরসশ্চক্রবিচ্ছিন্নবন্ধনী£ | চেলুঃ পেতৃশ্চ মন্তাশ্চ তত্যজুশ্চাপ- 
রেরণং ॥১০॥ তে বধ্যমানা রুদ্রান্য! হুর্গয়া দেতাদানবাঃ। কালরাতিং মন্গমান! ছুক্রবুর্ভয়- 

মহিযা স্মরেন্্রকে বিনিহত করিয়াছিলেন ॥ 3১ .হদিজ। বিষ্ণ্পঞ্জনন এবংবিধপ্রভাববিশিষ্ট ও 
যাবতীয় রক্ষাসাধন দ্রব্যের মধো প্রধান বলিয়া পরিকীন্তিত হইয়াছে । চক্রপাঁণি খাহার চিত্তে 
বিরাজ করেন, কোন্ ব্যক্তি তাহার দপছানি করিঙে পারে ॥ ৪২। 

ইতি শ্ীবামণপুরা(ণ দেবীমাহান্তুকীর্তন নামক উনবিংশ অধায় ॥ ১৯ | 
সপ আহা এ 

নারদ কহিলেন, দেরী কাত্যাষনী কির্গপে মহিযান্থরকে বাহন ৬ অনুগামী সহিত সংহার 

করেন, বিস্তার পৃর্র্বক বর্ণন করুন ॥ ১॥ ব্রন্গন! আমার স্থদয়ে এই সংশয় উপস্থিত হইযাঁছে, 
শন্স সকল বিদ্যমান থাকিতে তিনি পদ্দাঘাতেই তাহারে নিহত করিলেন ॥ ২॥ 

পুলন্্য কথিলেন, অবহিত হইয়|, এই পুণ্যজননী, পাপনাশিনী, ভয়হারিণী, পুরাতনী কথ। 
শ্রবণ করুন। দেবযুগের আদিতে ইহ ব অবতারণ। হইয়াছে ॥ ৩।॥ নেই মহিযান্দুর ক্রুন্ধ 
হইয়। সবেগে অশ্ব, গজ ও রথের সহিত ছ.পতিত হুইলে, দেবী তাহার প্রতি যথেচ্ছ দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিলেন।। ৪॥ অনন্তর তিনি দেবগনের সহিত সংমিলিত হইয়।, শরাপন আনমনপূর্ব্বক, 
অন্থুদবৃ্ি ঘার। ন্বর্গের ন্যায়, দৈভাগণের উপরি শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ | তিনি 
স্বর্ণপৃঙ্খ শরাঁসন বলপূর্ব্ক দৈত্যগণে আঁণমিত করিলে, জলদ্নপটলে লৌদ্দামিনীর ন্যায় উহার 
শোভ। হইল || ৬।। হেস্থত্রত! তিনি “দত্যগণের মধ্যে কাহাকে শরনিকর দার। তাড়িত, 
কাহাকে ব। গদ। ও মুষলাঘাতে স্বস্থান হইতে নিপাতিত করিলেন ।। ৭॥ তদীয় বাহন কাল- 
সরিভ কেশরী কেশসট। বিধুনিত করিয়া, একাকীই বনু দৈত্য ও দানবকে সংহার করিয়। 
ফেলিল ॥ ৮ || দৈত্যগণ কুলিশে অভিহত, শক্তিতে বিদারিতবক্ষ, লাঙ্গলে দারিতশ্রীৰ ও 
পরশ্বধের আঘাতে দ্বিখত্িত ॥। ৯ ॥। এবং দণ্ড ঘার। নির্ভিন্নমস্তক ও চক্র দ্বার ছিরবন্ধন হইয়া, 
কে বিচলিত, কেহ পতিত, কেহ মত্ততাপ্রতিপারদিত ও কেহ বা সংগ্রামত্যাগপূর্বক পলায়িত 
হইল ॥ ১* || সেই রুভ্রাদ্য দৈত্যদানবগণ দেবী কর্তৃক বধ্যমান হইয়া, তাহারে কালরাতি 



২*শ, অধ্যায়ঃ] বামনপুরাণম্। ৯৬ 
পীড়িতাঃ। ১১ ॥ সেনান্যং ভগ্রমালোক্য ছুর্থামথ্ে তথা স্থিতাং। দৃ্। জগাম নময়ে মেতদ্বিরদ- 
সংস্থিতঃ ॥ ১২ ॥ সমাগম্য চ বেগেন দেব্যাং শক্তিং মুমোচ হ। ত্রিশূলমপি পিংহায় প্রাহিণে!- 
ক্জানবে! রণে ॥ ১৩৪" তাঁবায়াস্তৌ। ততে] দেব্য। হঙ্কারেণাথ ভশ্মদাৎ। কৃতো৷ ততো গছগেন্ত্রেণ 
গৃহীতো মধ্যতে। হরিঃ॥ ১৪ ॥ অথোৎ্পতা চ বেংগন তলেনাহুতা দানবং। গতাম্থং কুঞ্জর- 
ক্ষদ্ধাৎ ক্ষিপা দেবো নিবেদিতঃ ॥১৫॥ গৃহীত! দানবং যুদ্ধে ব্রদ্মন্ কাত্যায়নী রুষা! | সব্যন পাণিন। 
জবাম্যোহবাদয়ৎ পটহং যথ] | ১৬॥ ততোহউহাসং মুস্ুচে তাদৃশে! বাদ্যতাং গতে। হান্তাৎ 
সমুস্তবান্তস্যা ভূতা নানাবিধাঃ ক্রম ॥ ১৭॥ কেচিদ্ব্যা মুখ! রৌদ্র বৃকাকারান্তথাপরে । 

হয়াস্য1 মহিষাস্যাশ্চ বরাহবদনাঃ পরে 1১৮॥ আখুকুক্ুটবক্তশ্চ গোজাবিকমুখান্তথা । নানা- 
বক্তাক্ষিচরণ নানাযুধধরাস্তথা! ॥ ১৯ ॥ গায়স্ত্যনো হসস্ত্যনেয ক্রীড়ন্ত্যনো তু সংহতাঃ ৷ বাদয়্ত্য- 
পরে তত্র স্তবত্যন্যে তথাংবিকাং ॥ ২০ ॥। সা তৈভূর্তগণৈর্দেবী সার্ধং তন্গানবং বলং। শাতয়া- 
মাস চংক্রম্য যথ। তৃণ্যাং মহাশনিঃ।॥॥ ২১ ।। নেনান্যে নিহতে তশন্মিংস্তথা সেনাগ্রগামি ভিত | 
চিক্ষুরঃ দৈনাপালস্ত যোধয়ামান দেবতা: ॥ ২২ ।' কার্মুকং দৃঢ়মাকর্ণ মাকৃষ্য রখিনাং বরঃ | 

ববর্ষ শরজালানি যগ! মেঘে বনুদ্ধর1ং | ২৩ || তান্ ছুূর্গা স্বশরৈশ্ছিত। শরসঙ্ধান্ সুপর্র্বভি: | 

সৌবর্ণপুংখানপরান্ শরান্ জগ্রাহ ফোড়শ || ২৪ 1 ততশ্চভূর্ভিশ্চতুরস্বরঙ্গানপি ভাঙষিনী। হত্া 
সারথিমেকেন ধ্বজমেকেন চিচ্ছিদে || ২৫ ততস্ত সশরং চাপং চিচ্ছেৈকেষুণাংবিকা । 
ছিল্লে ধনুষি খক্ভাঞ্চ চর্ম চাদত্তবাস্বলী ॥২৬।। তং খড়গ চন্রপা সার্ধং টৈতপ্যাধৃ্তো বলাৎ। শটরশ্চ- 

মনে করিয়।, ভয়গীড়িত হৃদয়ে ইতন্ততঃ লসবেগে গমন করিতে লাগিল | ১১।। সেনাপতি 

গ্রামে পরাস্ুখ ও দেবী কাত্যায়নী সম্মুখে অধিষ্টিত। হইয়াছেন, দর্শন করিয়, নমর মত্ত মাতঙ্গে 
অধিরীঢ় হইয়া গমন করিল 1। ১২ ॥॥ গমন করিয়াই, সবেগে দদবীর উদ্দেশে শক্তিমোচন এবং 

সিংহের প্রতি শৃল নিক্ষেপ করিল || ১৩।। দেবী আগমনসময়েই -সই অন্রদ্ধয়কে হুংকার দ্বার। 
তশ্মসাৎ করিলেন । উল্লিখিত মন্তমাতঙ্গ .কশরীর মধাদেশ আক্রমণ করিল ॥ ১৪ ।। তখন কেশরী 
সবেগে সমুত্পতন ও তলপ্রহারে দৈতযকে আহত ও গতাস্থু করিয়, কুঞ্জরের স্বন্ধদেশ হইতে 
নিক্ষেপ করত দেবীর গোচরে নিবেদন করিল || ১৫।। হে ব্রক্গন্! -দবীকাত্যায়নী সংখামে 
'রাষভরে দৈত্যকে সব্যহস্তে গ্রহণ ও পরিভ্রামণ করিয়।, পটহব২ বাদিত করিতে লাগিলেন ।১৬ ॥ 
অনস্তর তাদৃশ বাদ্যবাদনসমঘে অট্রহাস “মাচন করিলেন । সেই হাসা হইতে যথাক্রমে বিবিধ 
ভূত সমুস্তূত হইল ॥ ১৭।। তাঁহাদের মধ্যে -কহ বাস্রমুখ, .কহ বৃকান্কৃতি, কেহ: রৌদ্রম্বভাব, 
কেহ হয়বদন, কেহ মহিষাসা, কেহ বরাহমুখ ॥১৮। কেহ আথ ও কুক্ুটব্দন, “কহ গে।, ছাগ 
ও মেষবক্ত, কহ নানাবিধ মুখ, অক্ষি ও চরণবিশিষ্ট, কেক বিবিধ আ্ুধধর || ১৯।। কেহ গান 

কেহ হাস্য ও কেহ ব| ক্রীড়। করিতেছে, কেহ বাদাবাদন ও কেহ, কাত্যা্নীর স্তবগানে প্রবৃত্ত 

রহিয়াছে ॥ ১০ দেবী সেই ভূতগণের সহিত মিলিতা৷ হইয:, চংক্রমণপ্র্বক মহাশনি যেমন 
তৃণরাশিকে, তদ্বৎ দীনবসৈন্যকে বিনাশ করিতে লাগিলেন || »১॥ .সনাপতি নিহত হইলে, 
সেনাপাল চিক্ষুর অন্তান্ভ সেনাগ্রণীর সমভিব্যাহারে দেবগণের সহিত পৃদ্ধে প্রবৃত্ত হইল ॥ ২২॥ 
সেই রথিশ্রেষ্ঠ দৈত সুদৃঢ় শরাসন আকর্ষণ করিয়া, মেঘ যেমন কস্ুদ্বরাকে বর্ষণ করে, তজ্রপ 
দেবীর উপরে শরবৃষ্টি করিতে লাগিল ।। ২৩॥॥ দেবী দুর্গা আপনার স্ন্দরপর্বববিশিষ্ট শরসমূহে 
তৎ্সমন্ত ছেদন করিয়া, স্মবর্ণপুজ্খসম্পন্ন অপর যোড়শ শর গ্রহণ করিলেন ॥| ২৪।। তাহাদের 
মধ্যে চারি শরে চিচ্ষুরের চারি অশ্ব নিহত করিয়া, এক শরে সারথিকে সংহার ও অপর 
এক শরে ধ্বজ ছেদন ও ॥ ২৫॥ অন্ত এক শরে সশর শরাঁদন নিশাতন করিয়া ফেলিলেন। 
আরাসন ছিন্ন হইলে, বলবান্ চিক্ষুর থভগ ও চর গ্রহণ করিল ॥ ২৬॥ গ্রহণ করিয়া, যেমন 
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ভূর্ডিশ্ছিচ্ছেদ ততঃ শৃলং সমাদদদে ॥ ২৭॥ সমুদযম্য মহ!শূলং স গ্রাদ্রবত্তখাংবিকাং। ক্রোই,কো! 
মুদতোরণ্যে মগরাজবধূং যথা ॥ ২৮ ॥ তন্তাভিপততং পাদে। কগে। শীর্ষ পঞ্চভিঃ । শরৈশ্ি- 
চ্ছেট সংন্রু্ধ স্পতৎ স হতোহন্থর; ॥ ২৯ ॥ তল্মিন্ সেনাপতে) ক্ষুগ্েতদো খ্রান্তে। মহামুরঃ। 
সমাদ্রবভ বেগেন করালা্য'স্ত দানব'£ ॥ ৩০ | বাঞ্চলশ্চোদ্ধতশ্চৈর উগ্রান্যোথো্রকার্খকঃ। 

ুর্ধরে। তুর্মুখশ্চৈব বিড়ালনয়নেো1২পরঃ ॥ ৩১ ॥ এতেহস্তে চ মহাস্মানো। দ|নবা ব'লনাং বরাঃ। 
কাত্যায়নীমান্রবস্ত নানাশস্রাব্রপাণয়ং॥ ৩২ তান্ দই লীলয়। ছুর্গ। বীণাং জগ্রাহ পাণিন]। 
বাদয়ামাল হুপতী তথ। ডমককং বরম্॥ ৩৩ যণা যব| বাদয়তে “দবী বদ্যানি তানিচ। তথা 
তথ ভূতগণা নৃতান্তি চ হসন্তি চ॥৩৪॥ ভতোৌঃম্ুর1ঃ শত্্রধর1ঃ সমভ্যেতা সর্বতীং | অভ্য 
ংস্তাংচ সা দেবী জগ্রাহ পরমেশ্বসী ॥ ৩৫ ॥ প্রগৃহা কেশেবু মহান্থরাংস্তাম্থৎপত্য সি'হ- 

তত নগন্য নান্থং। ননর্ভ বীণ'ং পরিবাদয়স্তী পপৌ ৮ পনংজগহাং জনিত্রী॥ ৩৬।তঘ্ভ দেব্যা 
বলনো মহাশুরা দোর্দগু নধূতিবিশীর্ণবর্পাঃ | বিশস্ত্রব্্। বাদবশ্চ জ'তা ততন্ত তাণবীক্ষ্য মহতা- 
স্থরেজ্জান্ ॥ ৩৭ ॥ দেবা! মহৌগ্জা মহিষান্ত্ত বাদ্রাবব ২*« ? খুরাখ্ৈং। ভুগ্ডেন পুচ্ছেন 
তথখৌজসান্তান্িশ্বাসবাতেন চ ভূতপঙ্যান্ ৭ ৩৮ ॥ বিষাণক্ষোটা। চ পরান্ প্রমথ্য ছুদ্রাব সিংইং 
প্রতি হস্তক!মঃ। ততোহম্বক। ক্রোধবশং জগাম চিক্ষেপ দৈত্য সহটৈব লীলা €৩৯॥ ততঃ 
স কোপাদথ তক্ষশু্গঃ ক্ষিপ্রং গিরীন্ তুমিমশীর্ষদচ্চ। সংক্ষোভয'স্তোয়নিপীন্ ঘনাংশ্চ বিপর্বং- 

সা শিস শাপপাপপাপাপসপসা | পপ সপ 

সবলে আখুনন করতে লাগিল, তৎক্ষণাৎ দেখ ছূর্গ। শরচতু্রযগ্রযোগপর্বক তাহ। ছেদন 
করিযা দিলেন । তখন সে সত্বর হইয়া, শৃল গ্রহণ কবিল।। ২৭॥ এবং সেই মহাশৃল সমুদাত 
করিধ।, শৃগাল যেমন মুদিত হইয।, অরণ্যমধ্যে ঘগরাঁজক্ধৃব প্রতি গমন করে, তজপ সবেশে 
দেবীর উদ্দেশে ধাবমান হইল ॥ ১৮।॥ তুদরস্থায দেবো সংত্রন্ধ হইযা, পঞ্চশ রে তাহার পাদ, 
করদ্িতয় ও মস্তক ছেদন করিয়। ফেলিলেন 7; নে হত ও পঠিত হইল ॥ ৯৯ ॥ 

সেই সেনাপতি পতিত হইলে, মহাস্থর উদ্রাসা এবং অন্যানা করালানা দানবগণ বেগে 
সমাপতিত হইল ॥ ৩০ ॥ উদ্ধত বাল, উদ্রধন্থু উগ্রাস্য, ছুর্দর ছুম্মথ ও বিড়ালাক্ষ ॥ ৩১। 
ইহার। এবং অন্যান্য বলিঞ্রে্উ মহাত্ব। দানব্দল কাত্যাযনীরে বিবিধ শন্ত্র ও অন্তর হস্তে আক্রমণ 
করিল ॥ ৩২ ॥ দেবী দুর্গা তাহাদিগকে দর্শন করিয়া], লীল প্রকাশপুরঃসর খীণা ৪ ডরুকবর 
গ্রহণপূর্বাক হাশ্যসহকারে বাজাইতে লাগিলেন || ৩৩।! দেবী যে যেরূপ সেই সকল বাদা- 
ৰাদন করেন, ভতগণ সেই সেইরূপেই হাশ্ ও নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল || ৩৪ ॥ 

অনভ্তর অস্থুরগণ শস্ত্র সকল ধারণ করিয। তাহার সম্মুখীন হইয়া, তাহারে আঘাত করিতে 

লাগিল। সেই পরমেশ্বরীও তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন ॥| ৩৫ ॥ এবং সকলকে গ্রন্থণ 
করিয়।। সিংহ হইতে পর্বতের সাহুদেশে উত্পতনপূর্বক, বীপাবাদনসহকারে নৃত্য ও গান 
করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬।| সেই মহাবল অন্রবল তীয় দোর্দণ্ডে নিধূ্তি ও তন্লিবন্ধন দর্পহীন, 
শন্তহীন, বন্হীন ও প্রাণহীন হইল। মহাস্থরেন্দ্রদিগকে-তদবস্থ দর্শন করিয়া, ॥ ৩৭ | মহিষাস্থর 
দেবীর ভূতগণের কাহাকে খুরাগ্রপ্রহ্থারে, ও অবশিষ্ট ভূত সকলকে তু দ্বারা, পুচ্ছ দ্বারা, তেজ 
দ্বার ও নিশ্বাসবাক্ুর দ্বার! বিদ্রাবিত করিতে লাগিল || ৩৮॥ এবং কাহাকেও বা! বিবাণকোটি 
দ্বার! প্রমিত করিয়া, সিংহের সংহারকামনায় সবেগে ধাবমান হইল। তঙর্শনে অস্বিকা 
ক্রোধের বশীভূত হইয়া, দৈত্যকে তৎক্ষণাৎ অবলীলাক্রমে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৩৯।। 'তখন 
দৈত্য রোষদঘরে তীক্ষুশূ্জ ঘর! স্বরে পর্বত ও পৃথিবী বিদীর্ঘ, সাগর সকল ক্ষুভাবাপর ও 



২*শ. অধ্যায়ঃ | ] বামনপুরাণমূ। ৯৫ 

সয়ন্ প্রাদ্রবতাথ ছুর্গীং ॥ ৪৯ | সা চাথ পাশেন ববন্ধ দু্ং স চাপ্যতূত্তিরকটঃ করীন্দ্রঃ। করং 

প্রচিচ্ছেদ চ ভদ্িনোগ্রং স চাপি ভূয়! মছিযোহভিজাতঃ॥ ৪১॥ ততোহপ্য মূলং ব্যন্থঞ্তত্তবানী 
স শীর্ঘমূলো স্ুপতৎ, পৃথিব্যাং । শক্তিং প্রচিক্ষেপ হুতাশবজ্কাং সা কুষ্ঠিতাগ্রা নাপতন্মহর্ষে ॥ ৪২ ॥ 
চক্রং হরের্দানবচক্রচন্তঃ ক্ষিপ্রঞ্চ বক্রত্বমুপাগভং হি। গদাং সমাধিধ্য ধনেশ্বরন্য 'ক্ষপ্তাড ভগ 
ন্যপতৎ্ পৃথিব্যাং ॥ ৪৩৪ জলেশপাশোহপি মহান্থরেণ বিষাণতু গাগ্রখুরপ্রণুন্তরঃ | নিরস্য তাকোপি 
তয়া চ মুক্তো দওত্ত যাম্যে! বছুখণ্ডতাং গতঃ ॥ ৪৪ ॥ বজং স্ররেন্্রন্য চ বিগ্রহেহন্ত মুক্তং সু হৃন্ত্ব- 
মুপাজগাম। সম্ভ্যজ্য সিংহং মহিযাস্থুরস্য ছর্গাধিকঢ়া সহসৈব পৃষ্ঠং ॥ ৪৫ | পৃ স্থ হাযাং মহিষা- 

স্থরোহপি পোগ্্যতে বীধমদান্ মুড়ান্যাং। স1 চ'পি পদ্ভ্যাং মৃদ্ধকোমলাভ্যাং মমর্দ তং ছিন্ন- 

মিবাজিনং হি ॥ ৪৬ ॥ সমুদামানো ধরণীধরাভে! দেবা বলী হীনবলো! বভূব। ততোহস্য শূলেন 
বিভেদ ক্ঠং তম্মৎ পুম|ন্ খড়াধরে বিনির্গতঃ ॥ ৪৭ ॥ নিক্রান্তনাঘং হৃদযে যদ| তমাহত্য সংগৃহা 
কচেযু কোপাৎ। শিরঃ প্রচিচ্ছেদ বরাসিনাগ্য হাহাঁকুতং দৈত্যবল' তদ'ভৎ ॥ ৪৮॥ স চণ্ড- 
নুণাঃ সময়াঃ সতারাঃ সহাদিলে।য়। ভযকাতশাক্ষাঃ। সন্তাভ্যঘানাং প্রথখৈর্ভবান্ত।ঃ পাতাল- 
মেবাবিবশুর্ভবার্ভাঃ ॥ ৩৯ ॥ দ্রেবা। জয়ং ক্বেগণ| বিলোক্য গ্বতি দেবীং স্তিভির্হর্ষে। নারা- 
যণীং সর্বজগৎ্ঞতিষ্টং কাত্যায়নীং ঘোবমুখীং স্থবীপাং ॥ ৫০ সংস্তযমানা স্ুব্নসিদ্ধসভ্ঘৈঃ 

শপে শী পপ পপ পস্ীসসী পেস সোশ পাপা পস্প 

মেঘ সকল ছিন্ন কবিষ।, “পবীব প্রতি ধাবমান হইল || ৪০ ॥ তিনি সেই ছৃরকে পাশ দাঁব| বদ্ধ 
করিয। ফেলিলেন। তখন সে ভিন্নক্কট কবীন্ত্রঘুছ্ পর্থ্িহ কবিলে, দেবী তাহ,ব শির ছেদন 

কবিলেন। সে পুনরাধ স্মৃতি পবিগ্রহ কহিল ॥ ,২। তখন ভবানী তাঙ্ঠার উদ্দেশে শুল 
নিক্ষেপ করিলেন। সেই শূল তত্কর্তৃক ছিন্নদূল হইহ।, গধিবীতে পতিত হইল । মহর্ষে! 
শু্দর্শনে দেবী হুতাশনের বক্তন্বপ শক্তি নিক্ষেপ করিলে, নাই[ও কুষ্ঠিতাগ্র €ইয।, ধরাতল 
আশ্বয কবিল || ৪২ ॥ অনন্তর দেবী দানব»এহ€ হরির চন: সব্খরে প্রযোগ কবিলে, শাহাও 

বক্র হইয়। গেল । তখন দেবী ধনেশ্ববেব গদ। মমাবিদ্ধ করিয।, নিক্ষেপ কবলেন। তাহাও 
ভগ্ন ও পৃথিবীপুষ্ঠে পতিত হইল ॥ 9৩ অনঞুব মান্য নহিষ [বিষাণ, ভুগ্াগ্র ও খুবপ্রহার 
নহককাবে দেবীর প্রযোজিত জলেশ্বরপাশ ছি করিগ|, দ্বরে নিক্ষেপ করিলে, তিনি কোপিত 
কইয] যমের দণ্ড প্রযোজিত করিলেন । তাহাঁও মঠিষেব প্রহারে খণ্ড খণ্ড €হইয। গেল ॥ ৪৪ ॥ 

স্গুরেল্দ্রের ব্ও তদীয কলেবরে বিমুক্ত হইবামাত্র, নিতান্ত স্থক্মভাবাপন্ন হইন, তথন দেবী তুর্গা 
মিংহকে পরিত্যাগ করিয়, তৎক্ষণাৎ মহিযান্থরেরপৃউদেশে অধিবঢ় হইলেন ॥ ৪৫ ॥ তিনি পৃষ্ে 
অধিরোহণ করিলে, মহিযান্ত্রর বর্ধামদে পুনঃ পুনঃ উৎ্পতিত হইতে লাগিল । তখন তিনি মুছু 
কোমল পদাঘাতে ছিন্ন অজিনেব্র হ্যাঁধ, তাহারে মর্দিত করিতে আরম্ভ করিলেন | ৪৬ ॥ সেই 
পর্ব তপ্রতিম মহাবল মহিষ দেবী কর্তৃক নুদ্যমান হওয়াতে, বলহীন হইয| পড়িল। তখন দেবী 
শূল দ্বারা তীয় ক বিদারিত করিলে, তাহা হইতে থঙ্জাধর পুক্রুষ বিনির্গত হইল || ৪৭ ॥। 
নিঙ্বাস্তমাত্র দেবী তাহার ন্ধদয়ে আঘাত ও রোধভরে তাহার কেশপাঁশ গ্রহণ করিয়া, উৎকৃষ্ট 
থঙ্জা বায় তাহার মস্তক ছেদন করিয়! ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সমস্ত দৈতাসৈম্ভ হাহাকার 
করিয়া! উঠিল ।। ৪৮।। তখন চণ্ড, মুড, ময়, ভার ও অসিলোম সহিত দানবগণ ভবানীর প্রমথগণ 
কর্তৃক তাড়িত হইয়া, ভয়কাঁতরলোচনে পাতালে প্রবেশ করিল। ৪৯ হে মহর্ষে! দেবগণ 
দেষীর জয় বিলোকন করিয়া, সেই নারায়ণী, বিশ্বদংসায়ের স্থিতিবিধারিনী, বিকটবদনশ।লিনী, 
পরমলৌনরধ্যশৌভিনী কাত্যয়নীয় স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৫*॥। সুর ও দিদ্ধগণ কর্ভৃক 



৯৬ বাষনপুরাণম্। [ ২১শ, অধ্যারঃ। 

কাত্যায়নী সা ভরপাদমূলে। ভুয়ো ভবিষাম্যমক্সর্থমেবমুক্ত। ন্ুরাংস্থান গ্রবিবেশ 
ছুর্গা ॥ ৫১ ॥ 

ইতি জ্রীবামন্পুরাণে দেবীমাহান্্যে মহিষান্রবধে। নাম বিংশভিতমোহ্ধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥ 

একবিংশতিতমোধ্ধ্যায়ঃ 

নারদ ভবাচ। পুলন্তা কথ্যতাং ভাবন্কুয়ো দেব্যাঃ সমুস্তবঃ | মহৎ কৌতৃহলং মেহদ্য বিস্তর" 
স্বব্ষবিভম ॥ ১॥ 

পুলন্তয উবাচ। শ্রুরতাং কথবিষ্যামি তূর়লোস্যাঃ সম্ভবং মুনে। গুভ্ভান্ুরবধার্থায় লোকনাং 
চিতকামাব।॥ ২ । যা সাছিমবতঃ পুত্রী ভবেনোঢ়। তপোধন । উম। নান! চ তস্যা লা কোশা- 
জাত ভু কৌশিকী ॥ ৩। সভূয় বিদ্ধ গত! চ ভয়ে। ভূতগটৈব্ত1। শুভ্তং টৈব নিশুম্ভঞ্চ বধি- 

যাতি বরাধুধৈঃ ॥ 91 
নারদ উবাচ । বরদ্মংস্বয়া! মম খ্যাত মৃতা দক্ষান্্জ। সতী । সঞ্জাত। হিম বৎপত্রীত্যেবং মে বক্ত.- 

মর্থসি ৫17 যথা হি পার্বাতীকোশাৎ সমুস্ত তা হি কৌশিকী | যথা হঙতবতী শুস্তং নিশুভধ মহা- 
স্থরং ॥ ৩৬॥ কস্য চেমৌ স্্রতৌ বীবো খ্যাতে শুণনিশুস্তকৌ । এতন্মে তত্বতঃ সর্ব" যথাবছক্ত, 
অর্সি ॥৭॥ ভগবংস্তত্প্রদাদেন দেবাশ্চরিতমুমম্। এ্ুত” বিষ্তরতে' ভ্রু পার্বত্যাঃ 

সম্ভবং মুনে ॥ ৮। 

পুলস্ত্য উবাচ। দিষ্ট্য। সংকথবিষ্যামি পার্বত্য1ঃ নংভবং মুনে । শ্রণুধাবহিতো তত্ব ্কন্দোৎ- 

সংস্তযমান' হইয|, তিনি দেবগণকে বলিলেন, আমি অমবগণের কার্ধাসাধনার্গ পুনবাঁধ অবতরণ 

কবিব । এই ৰলিযাই মহ্েশ্বরেব পাদমুলে প্রবেশ করিলেন || ৫১ || 

ইতি শ্রীবাঁমল পুবাঁণে মন্িষাস্টববধ নামক বিংখ অধ্যায় || ১৯ || 

নারদ কহিলেন, -হ রক্ষবিভ্তম! আপনি দেবীর পুনববতারঘটন) সবিস্তার কীন্ন ককন । 

শুনিবাব জন্য আঙ্গাব মতিমাত্র কৌতহুল উদ্বদ্ধ হইযাছে।। ১ || 
পুলক্ভা কহিলেন, .5 মুনে । দাঁমি দেবীব পুনববতাবঘটন। কীর্তন করিব, শ্রবণ করুন| তিনি 

গভ্তান্তুরেব সংহবণ ও লোকমঙ্গলসাধন কামনায পুনবাষ সমুত্ত ত হইযাছি'লন ॥ ২।| স্থে তপো- 
ধন, মহেশ্বর ধাহাবে পড়ীত্রে ববণ করেন, .সই হিমাঁলযনন্দিনী উমার .কাশ হইতে তিনি 
জন্মগ্রহণ করেন। এসইজন্য তাষ্ঠাব নম “কোৌশিকা হইয|ছে ॥ ৩।। তিনি সমুস্তত ও পুনবাধ 

ভূতগণে পরিবৃত হইয।, বিদ্ধ্যাচলে গমন কবিষ।, ববারুধপ্রহাবে শুভ্ত ৪ নিশুভেব সংহাব 

করিবেন || ৪ ।। ] 
নারদ কছিলেন, ক্ষন! আপনি নির্দেশ কবিলেন, সেই দক্ষদ্ুহিত। সতী গ্রাণভ্যাগপুব্রক 

হ্মালযের আত্মঞারূপে জন্মগ্রহণ কত্বেন। .কাৌশিকী যেরূপে দেই পার্ধতীর কোশ হইতে 
সমুত্তত হুইযা, যেকপে শুন্ত ও নিশুস্ত উভধের সংহার করেন, তাহ! কীর্তন করুন || ৫৬ এই 
বীরদ্বয় কাহার পুজ কলিয়। বিখ্যাত । আমার মিকট এই সমুদায় তত্বত ও যথাযথ বর্মন করুন ।1৭।1 
হে ভগবন! আপনার প্রসাদে দেঁধী ছুর্গার উৎ্রুষ্ট টরিত বিস্তাপরূমে শ্রবণ কক্িলাম। 
অধুনা পার্বাতীর জন্গবৃতাস্ত কীর্ভন করুন ॥ ৮ || 

পুলব্তা কহিলেন, হে মুনে ৷ ইহা! অভিমাত্র (সৌভাগোব বিষয় যে, পার্কতীর জন্মকথ। 



১১শ, অধ্যায়ঃ |] বামনপুরাণমূ । ৯৭ 

পতিধ্চ শাখতীং ॥ ৯।॥ কদ্রঃ সতা।ং প্রণ্য়াং ব্রক্মগারিব্রতে স্বিভঃ। নিল্বাশ্রয়ন্বমাপর স্তপ- 
শ্তপ্তং ব্যবপ্থি5:॥ ১০ & সচাসী:্গংসেনানাদ্দৈত'দ্বন'শ 21 'শববূপত”স্থাৰ দৈস।প৩) 
সমুত্স্কঈ২॥১১॥ ৩তো ।বনাকৃভা দেখ £ পেশ শাছেন শস্তু ও | পাসবেন্দ্রো বক্তা শিখমেন 

পরাওতিতাঃ ॥১২। ত€তা অগ্ম, স্থখেশদং দ্রই,ং চক্র শর ধর" । শ্বেত হছাহংসং শপশ্র।£ 

শনণং হ'4ং২॥১৩॥। ভানাণতান্ মান পৃঃ ততঃ শক্রপুরোগমান্। বিধন্য 'সঘ1ধং 

প্রোবাচ পুরুষে 'তমঃ ॥১৪॥ কংজ্তাঃস্থান্তেন্দ্রেণ [শুডেন গুপাত্মণী। যেন সর্ব “যে 
ট্যব মম পর্ঘদুপাগতাত॥ ১৫ তদ্বু্ম *₹ ছিার্৫।য় যবদা'ম সৃঞোশডমাঃ। তৎ কুরুধৰং 
জয়ে] যন্ধ সমাশ্রভা ভবেত্বত 7 ১৬।॥ য এতে পতরেো দেখাস্ত্বাগরষভেতবিশ্তাঃ | আমীষাৎ 
মানসী কন্তা মন, নাম়ান্তি বেদত|॥ ১৭ ॥ ভামারাধ্য মহাতিথ্যাং শ্রন্ধয়। পরয়মন্জা2। প্রার্থয়ধ্বং 
সত'মেনাং প্রালেয়প্রিমহার্থতঃ ॥ ১৮ ॥ তস্যাং সা বূপনংযুক্ত। ভব্ষ্যিতত তপশ্বিনী। দক্ষ- 
কোপাদযয়! মুক্ষং মলবজ্জীবিতং প্রিষ্নং ॥ ১৯1 সা শঙ্করাৎ সতেগোংশং জনগ্রিষ্যতি যং স্থৃতং। স 
হনিয্য(ত দৈতোন্ত্রং শুস্ত্ সপদ্ানুযং 1২০ & তন্মাদগচ্ছত পুণ্যং ভৎ কুরুক্ষেত্রং মহাফলং। 
তর পৃথুণকে তার্থ পৃজ্যন্তাং পিতরোব্যয়াঃ ॥ ২১ ॥ মহা(শথ্যাং মহাপুপ্যে যদি শক্রপরাভবং। 
ভবনাধাম্মন। সর্ষে ইচ্ছথ ক্রিয়তামিঙ ॥ ২২॥ 

পুলস্তয উবাচ । হতুযক্ত। বাস্থদেবেন দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ। কৃতাঞ্জলিগুটী হুদা পপ্রচ্ছুঃ 
পরমেশ্বনং ॥ ২৩ ॥ 
এরর ৯ সর স্পা পিস পা সপ সপ পপপ্প পপ শক পপি সি পপেপ পসআপা সপ ১ পা স্পস্ট 

কীর্তন করিব। অবহিত হইব, শশ্বতীক্কনদোত্পন্তিও শ্রবণ করুন ৯।। সতীদেহত্যাগ 

করিলে, রুদ্র ব্রন্মচা্রিত্রত আএয় ও নিরাশধত্ব অবলম্ঘন করিয়া, তপশ্চরণার্থ ক্রতবংক্কক্র হই- 
লেন॥ ১০।॥॥ তিনি দেবগশের দৈতাদশবিনাশী সেনাপতিছি.লন। এক্ষণ শিবপ্ধরপত্ত 
আশ্রন্ন করিরা, সেনাপতিত্ব তাগ কলিলেন ॥ ১১॥। ত্দবগণ সেনানাথ শল্তু কর্তৃক পরিত্যক্ত 
হওযাতে, দানবেন্্র শঙ্ বিক্রমপ্রক্কাশপুরঃনর তাহাদিগকে পরাজয় করিল ॥১২।। তখন 

দেবগণ চঢক্রগদাধর স্ুরেশ্বম হরির সন্দশনমাননে শ্বেতদধীপে গমন ও তাহার শরণ গ্রহণ 
করিলেন ।। ১৩ ॥ 

পুকযোত্তম হরি শক্র প্রনুখ স্থরগণকে ধম'গত লন্দর্শন করিয়া, ছাল্য রত মেঘগভভীর নির্ধোষে 
বলিতে লাগিলেন ॥ ১৪ || ছুরংস্ম| দৈতোন্দ্র নিশুভ কি আপন্াপিগকে জয় ফ্রিরাছে? সেষই- 
জঙ্গই দকলে সম বত হইব।, মদীয় সকাশে সম গত হই ছেন ॥১৫। অতএব হে স্থতোততম 
সকল! আপনাদের হি:তর নিমিত্ত যাহ! বলিতেছি, তাহ। করুন । তাহ হইলেই, জয় লাভ 
করিবেন | ১৬ । হে দেবগণ! এইবে পিতগণ অগ্রিঘাত্ি নামে বিখ্যাত, মেনা নামে 
উইঠাদেরর এক কন্ত। আছেন | ১৭ ॥ আপনার! মহাতিথিতি পরম শদ্ধ।ম্িত হইয়া, তাঙ্থারে 
আরাধন। করিয়া, প্রর্থন। করুন || ১৮।। তীঙা হইই, যিনি দক্ষের প্রতি রোঘবশ। হুইয। 
আপনার প্রিয় জীবিত মলবৎ পরিহ্া, করিয়াছেন, দেই দ্পশালিনন শপস্থিনী সতী ইহ্।র গর্ভ 
সমুত্পন্ন। হইবেন ॥১৯।। এবং শঙ্ক রর তেজে।ংশে -ষ পুভ্রের জন্মৰাঁন করিবেন, তিনই যাব- 

তীধ-পদাহ্ুগনমিব্যাহারী তৈতোন্দ্র শত্ুর পংহার %ঠিবেন | ২০ ॥ অঠহএব আপন।র। ম্।- 
ফলছ্গনক পত্রমপবিত্র কুরুক্ষে-ত্র গমন এবং তথায় পৃথ্*কনামক ভাংথ অধিনাশীম্ব/প পিকক- 
গণের উপানন। করুন || ২১।। যর্দি ভবাত্ম-জর সাহায্যে শক্রপরাভবের বাননা থাত ক? মহ 

তিথিতে -সই মহাপুণ্যতএ৫ে এরূপ অঙস্কান করুন ॥ ২২।। 
ইন্দ্রর্দি অমরগণ বানুধেথ কর্তৃক এইব্প উক্ত হইর।, কৃতাঞ্জলিপুটে সেই পরমেশ্বরকে 

জিজ্ঞাসা করিলেন 11 ২৩।। সেই কুক্ুক্ষেত্র কিরূপ, ধাহ!তে পুশ্যতীথ গৃথদক প্রতিষ্ঠিত আছে। 

১ ছু) 



৯৮ বামনপুরাণম্। [২১শ, অধ্যা়ঃ। 

দেব। উঠত । কিং তত হুরুত্দেত্রমিতি হত্র পুগাং পৃথুদকং। উত্ত7ং তুল্য তার্থপ্য ভগবান্ 
প্রত্রবীতৃ নঃ॥ ২৪ ॥ কেয়ং প্রোকা। মহাপুণ্যা তিতীনামুত্তম। তিথঃ | বন্য ,ং হি পভরো দিব্য। 
অভি পুজা; প্রফত্রতঃ ]২৫। ততঃ পুযাণ।ং বঃনানুশারঃ কৈটতার্দনঃ। কুকক্ষেত্রাততবং 
পুণ্যং প্রে,ক্তবাংস্তাং [ভখীমপি ॥ ২৬। 

প্রীভগবদুবাচ। সেমবংশে, তব! রাজ। খক্ষো নাম মহাবন:। কৃত্ন্তাদে লমভবদৃক্ষাৎ 
সন্থত্রণোভবৎ 1২৭ ॥ স চ পিত্র।নিষ্বেরাজ্যেবল এব'ভিষেচভঃ, বালে)পি ধশ্মনিরতে। 
মন্তক্তশ্চ লদাভবছ্ ॥ ২৮ ॥ পুগোহিতস্ত তশ্যানীঘলিষ্টে, বরুণাত্ম্ঃ। ল ,তমধ্যাপয়ামাস সাচ্চ- 
ঘেদ।সুদ।রধীঃ ॥ ২৯ ॥ ততে। জমাম চারণ্যে ত্বনধ্যায়ে নৃপাযদ্ঃ। সর্বক্শ সুনিক্ষিপ্য বনিষ্ঠং 

তপলং নিধিং ॥ ৩০ ॥ ততো যৃগন্য ব্যাকেপাদেঞ্াকী বান্না বনং। বৈজ্রঞঙ্জং স জগামাথ 
মনোম্মাদেন ভস্বুনে ॥ ৩১ ॥ ততভ্ত কৌতৃষ্কাবিঞঃ র্বর্ত,কুম্থমে বনে । অবিতৃপ্তঃ স্থগন্ধপ্য 
সমস্তাহাচরন্বনং ॥ ৩২॥ ল বনান্তং দদর্শথ ফুল্লকোকন্দাবৃতং। কহ্লারপন্মকুমুদৈ' কমজেন্দী- 

বযনৈয়পি ॥৩৩॥ তত্রক্রীড়ন্তি নততমঙ্ষরোমরকণ্তকাঃ। তাসাং মধো দনর্শথ কন্তাং ম্বরণো- 
ধিকাং॥ ৩৪ ৪ দর্শনাদেব সনৃশঃ কামমার্গণশীড়িভঃ। তথ। ল| চ তমক্ষ্যৈং কামবাণ[তুরা- 
ভন ॥৩৫। উতভৌ হো পড়িতৌ। মোহং জগ্মতুঃ কামম গঁণৈঃ। রাজা চল'সনে। ভূম)াং 
নপ্পাত তুঃঙ্গম ৎ7৩১৪॥ তমত্েতা মগান্মানো গঞ্ধরর্বঃ কামন্ধপিণঃ॥ সিসিচুর্ব রিণা তেন 
লবধদংজ্ঞোহভবৎ ক্ষণাৎ ॥ ৩৭॥ স| চাপ্মরোভিরুৎপাট্য নীত! পিতৃকূলং নিজং। তাতিন্।- 

স্প্প সপ ৯৯ পপ এ ০ পপ পচ আপস সপ পা ৬: ০৯. ৩ পপ সা ৭৮ ৬” পপ 

ভগবন্! সেই তীর্থের আবির্ভাববৃত্তান্ত আমাদের স€াশে সবিশেষ কীর্তন ককুন || ২৪ ॥ 

ভিথিগণের মধ্য উতৎ্কৃ্ মই মহাপুণ্য ঠিথিই বা কীরৃশ, যাহা. দিবাস্বরূপ পিতৃগণকে প্রযদ্ত- 
পূর্বক পর়ঃ প্রদান করিয়া, পুজা করিতে হয়।' ২৫|| 

কৈটভনিস্থদন মুরারি তাহাদের বাক্যে প্রেরিত হইয়া, কুক্ক্ষেত্রের উত্তৃববৃত্তান্ত মহিত সেই 
পবিত্র মহ্থাতিথির বিষদ্দ বর্ণন করিতে লাগিলেন ॥ ২৬।। সত্যযু'গ্ অদিতে সোমবংশে 
খক্ষনামে মধাবল রাজা সমুত্তূভ হন। ধক্ষ হইতে সংবরণের জন্ম হয় ২৭।। পির বালা- 

ফালেই তাহারে হাজ্যে অভিষিক্ত করেন। তিমি সেই বালবয়সেই ধর্শনিরত ও আমার ভক্ত 
হইয়। উঠিলেন ॥ ২৮।। বকুণাত্বঙ্জ বশিষ্ঠ হুদীয় পৌরহিত্য করিতেন । সেই উপারবৃদ্ধি বশিষ্ঠ 
তাষারে সমুদায় সাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন ॥২৯।॥। অনভ্তর অশধ্যাঃদিবনে 

ঈলা্ননদন তপোনিধি বশিষ্ের হস্তে সমস্ত কার্ধযভার ন্যস্ত করিয়1, অরণ্যে গমন করিলেন ॥ ৩০ । 
তদনভর মগের ব্যাক্ষেপবশতঃ তিনি একাকী অশ্বারোহ্ণে মনের উন্মাদন ক্রমে বৈভ্রাজনাম ক 
অরণ্য সযাগত হইলেন ॥ ৩১ ॥ এ অরণ্য সকল ঞ্তুর কুম্থমে আমোদিত। তিনিও গন্বপ্রাণে 
কোন মতেই তৃপ্তিশেষ লাভ করিতে ন। পারিয়া, ীতূকাবিই চিত্তে ইতস্তত: বিচরণ করিতে 
ল গিলেন ॥৩২ ॥ তিনি দেখিলেন, এ বনাস্ত প্রফুত্র কোকনদে পরিবৃত। এবং কহলার, পন, 
কুনুদ, কল ও ইন্দীবরননূদ্থে সম"চ্ছপ্ন ॥৩5॥ তথায় অমর ও অপ্সরকণ্ঠার। সতত ক্রীড়া 
করিতে .ছন। তাহাদের মধ্যে'তিনি সর্ব[পেক্ষ। উত্কর্ষশালিন কন্ারে দর্শন কঙগিলেন ॥ ৩৪ । 

দর্শন করিবামান্্র ভিনি কামব!ণে পীড়িত হই উঠিলেন। সেই কন্তাও তীহারে অবলোকন 
করিয়।, মদনশর়ে একান্ত অভিস্থভ হইলেন ॥ ৩৫1 এইরূপে উভত্ই কামধাণে পীড়িত ও 
তগ্নিবদ্ধন মোহের হশগ্াপনন হইলেন। তন্মধো রাজ। আসনভ্রত হইয়া, ভুরঙ্গম হইতে ধরাতল 
আশ্রয় করিলেন ॥ ৩৬৪ তদ্দর্দনে কামক্ধপী মহা! গন্ধর্কগণ অভিপতিত হইয়া, তাহার 
সলিলনিক্ত করি ল। ক্ষণমধ্যেই তাছার সংঞ্ালাভ হইল ॥ ৩৭॥ তখন অপ্পরোগণ তপতীরে 



২১মা, অধ্যায়ঃ । ] বামনপুরাঁণমূ । ৯১ 

শব'সিত| চাপি মধুটর্বচনাংবৃভিঃ॥ ৩৮ ॥ সচাপ্যাস্ তুয়গং প্রতি্নং পুরোত্মং | গস্থ 
মেরুশিখরং কামচ!রী যগইযরঃ| ৩৯ ॥ যদ] প্রভূত স। দৃইা চক্ষৃষ। তপতী গিয়ৌ। তদ! 
প্রত নাশ্রাতি দিবা শ্বপিতি বানিশি 1 ৪* ॥ তত£ সব্কার্ট দন্যাগ্রাথ বাদত্বা সরুণাস্ব্: । তপতী- 
তাঁপতশ্বীরং পার্থিবং তপনাং নধিং | ৪১ সমুপত্য মঙ'ষোঁদী গগনং বাঁতযণ্ততং। লিবেশ 
দেবস্তিগ্র ংগনাদর্শ সাননে স্ৃতং ॥ ৪২ & তং দৃঈ1 ভাঙ্কএং দেবং ননাম দ্বিজকত্তনঃ। প্রত- 
প্রণমিতম্চাসৌ ভাঙ্করেণপি দদৃষিঃ॥ ৪৩ ॥ জ্বলজ্জটাকলাপোসো দিবাকরসমীপগঃ । শোততে 
বারণিঃ শ্রীমান্ দ্বিহীয় ইব ভাক্ষ21 9৪ ॥ ততঃ সংপূর্জতে-হর্চানৈরভাঙ্কর়েণ তপোবধনঃ। 
পৃ্শচাগমনে হেতৃং প্রতৃযুবাঁচ দিবাকরং ॥৪৫& সমায়াতোহম্ম দেবেশ বা চিতুং স্বাং মহা দ্যুতে। 

স্থতাং সংবরণন্যার্থে তব তাং দাতুমর্থস ॥ ৪৬] ততো। বসিষ্ঠায় দিবাকয়েণ নিবেদিতা লা ভপতী 
তনুক্জা। গৃহাগতার দ্িদ্ষপুঙ্গবার রাজ্ঞেহর্থতঃ সংৰরণস্য চৈব ॥ ৪৭ ॥ সাহিত্রমাসাদ্য বচে] বসিষ্ঃ 
শ্ম:শ্রমং পুণামুপাঁজগাম। সা চাপি সংন্বৃত্য নৃপান্বঙ্ধং তং কৃত'গরলির্বারুণিমাহ দেবী ॥ ৪৮॥ 

তপতৃ'বাচ। ব্রক্ষন্ ময়। থেদমুংপচ্য যোহি সহাপ্নরোভিঃ পরিচারিকাঁভি2। দৃষ্টে। হার়ণে)ই+ 

সরগর্ভভুলে 1 নৃপাম্মজে! লক্ষণভোশি জানে ॥ ৪৯ ॥ পাদ) শুভে৷ চক্রগদালিচিহেণী জজ্মে তথয 
করিহন্ততুলেটী । কটিব্থ। কেদরিণস্থঘৈব ক্ষামঞ্। মধ্যং অ্রিবলীনিবদ্ধং 1 ৫ ॥ গ্রীবাস্য 
শঙ্খ কুৃতিমাদধাতি ভূজৌ চ পীনোৌ কঠিণনী স্তৃদীর্যো। হল্পে তথা পল্পুপলেতত্তবাকৌ ছত্রাকৃতি- 
্ভপ্য শিৰে। বিভাতি ॥ ৫১ ॥ নীলাশ্চ কেশাঃ কৃটিলাশ্চ তস্য কর্ণ। সমাংসৌ স্থসমা চ নাসা। 

বলপর্বক গ্রহণ করি, তথ। হইতে স্বকীয পিতৃকুলে লইয়া গেল । *এবং মধুর বচনসলিলে 
তাহারে আশ্বামিত করিতে লাগিল ॥ ৩৮। 

এদিকে নরপতি সংবরণ, কামচারী অমর যেমন মেকুশিধরে গমন করেন, তদ্রুপ অশ্বারোহনে 
প্রতিষ্ঠানপুরে সমাগত হইলেন ॥ ৩৯ ॥ তপতীকে গিরপূঠে দর্শন কবিঘা অবধি তিনি দিবগে 
আহার ও রাত্রি,ত নিদ্র। ত্যাগ করিলেন ॥ ৪০ ॥ অব্যগ্রন্বভাব, সঞ্চবিৎ, ভপোনিধি বশিষ্ঠ 

সেই বীরকে তপভীতাপিত অবলোকন করিয়। ॥ ৪১ & গগনমগ্ডলে সনু্পতিত ও রবিমগ্ডলে 
মহাযোগবলে প্রবিষ্ট হইয়া, স্যন্দনস্থ ভগবান্ ভাঙ্করকে দর্নন করিলেন ॥ ৪২1৪৩ ॥ দিজসতম 
দ্রিবাকরকে দৃষ্টিগোচর করিরা, প্রণাম করিলে, সেই ভ'ঙ্করও তাহারে প্রতিগ্রণাম করিলেন ।৪৩। 
শ্রীমান্ বশিষ্ঠ প্রক্ছলিত বিবন্গানের ম্যায়, শোভমান হইলেন ॥ 89 || 

অনগ্তর দিবাকর অর্দদি দার! সবিশেষ পুজা করিয়া, আগমনহেতু জিজ্ঞাস! করিলে, 
ত.পাধন বারুণি প্রত্যুত্তর করিলেন ॥ 8৫1 হে দেবেশ! হে মহাছ্যন্জে। সম্থরণর জণ্ট 
ভবদীধ ছুহিত। তপতীরে যাচ্ছ। করিবার অভিলাষে আপনার সকাশে আনিয়াছি। তাহারে 
প্রদ,ন করিতে.হইবে | ৪৬।। 

তখন দ্রিবাঞ্র সশ্বরণের জঙ্ক গৃহাগত ধিজসত্তম ধশিষ্টকে স্বকীয় ছুহিতা তপতী নিবেদন 
করিলেন ॥ ৪৭ ॥ অনস্তর ধশি্ঠ সুর্যের অনুমঠিবাক্য গ্রহণ করিয়া, ভাপনার পবিত্র আশম- 

পদে উপাগত হইলেন। এ নময়ে দেবী তপতী নৃপনন্ান সম্বরণকে স্মরণ করিয়া, কৃতাঁঞজলিপুটে 
তাহারে কহিলেন, ব্রন্ষন্! ॥৪৮ || আমি পরিচারিশ অপ্দরোগণের সহিত অরণামধ্যে থে 
দেবগর্ভতুল্য নৃপাত্বজকে নিরীক্ষণ করিয়া, খিল্নহৃদয়, হই.(ছি, তাহার লক্ষণ সম আমার বিদিত 
আছে ॥ ৪৯।| তাহার পদযুগল পরমন্্ন্দর এবং চক্রগ থজ্াচি্কে লাঞ্থিত। তাহার জজ্ঘা 
ও উরুদ্ধিতয় করিকরসদৃশ। তাহার কটি কেশরীর সমান; মধাদেশ কৃশ ওত্রিংলিতরঙ্গে 
অলঙ্কৃত।। ৫০| তাহার গ্রীব। শঙ্খাকৃত। এবং ভুঞ্জসুগল শীন, কঠিন ও আুদীর্ঘ। তাহার 
হল্ত পরুদ(লাদভবা'ঙ্কত এবং মন্তক্ক ছ্রাকৃতি ও পরমশোভমান || ৫১। তাহার '.কশকলাণ 



৩০ বামনপুরাণম্ | [ ২১শ, অধ্যায়ঃ | 

দ্বীর্ঘান্চ তন্যাংগুলয়ঃ স্ুপর্বাঃ পত্ত্যাং করাভাং দশনাশ্চ শুভ্রা ॥৫২॥ সমুন্রদঃ ষক্কভি- 
94831858885 প্রলংবঃ। রক্তন্তধা সপুন্ন রাজপু্রঃ কষঃশ্চতূর্ভিষ্িতিবানততোপি ॥৫৩। 
স্বাভাধঃ শুরুঃ নুরভিশ্চহ-ভঃ সন্ট্যের পল্প।নি দৈব চাদ্য। বৃতঃ ম ভর্তা ভগবন্ ছি পুর্বং হাতং 
রাজপুরং পরমং বিচিস্ত্য ॥ ৫৪ ॥ দদদ মাং নাথ তপলিনুখ্য গুণোপপন্নায় সমীহিতায় । স্ষেহাৎ 
প্রকামং প্রবদত্তি সম্তে। দ্লাতুং তথাইগস্য বিভে ক্ষমত্বং ॥ ৫৫1 

দেবদেব উবাত ॥ ইতোবমুক্গঃ সবিতুশ্চ পৃত্রা খবন্তদ। ধ্যানপকেো বভৃব। জানে তে” 
ক স্ুভং সকামং মুদা যু'তা বাঙ্চানিদং জগাদ ৫৬ স এব পুত্রিক্ষিতিপাত্মজত্্ যা দঃ পুরা কাম- 
য়সে যমদ্য। স এষ চায়া'ত মমাশ্রমং বৈ খক্ষ'ঘ্বক্গঃ সংবরণো! হি নায়] 8 ৫৭॥ অথাজগামৈৰ 
বৃপসা পুত্রস্তদা শ্রমং ত্রাহ্মণপুক্ষবস্য। দৃষ্টি] বসিন্ং প্রণিপত্য মূর্ধণ স্থিতাং স্বপশ্যত্বপত্তীং 
নরেন্দ্ঃ ॥ ৫৮] দৃই। চ ত্বাং পদ্মবিশালনেত্রাং সংঘৃষ্পূর্বেয়মিতি ব্যচিত্তয়ৎ। পপ্রচ্ছ কেয়ং 
ললন! িজেন্্র স ৰাকুণিঃ প্রাহ নরাধিপেন্ং ॥ ৫৯ ॥ ইয়ং বিবসগদতহিতা নরেন্দ্র নায়। প্রসিদ্ধ। 
তপতী পৃথিব্যাম্। মরা তবার্থার দিবাকরোরর্ঘতঃ প্রাদান্ময়। ত্বাশ্রমমাপিতেয়ম্ ॥ ৬* ॥ তন্মাৎ 
সমুত্তিষ্ঠ নরেন্দ্র দেব্য1: পাণিং তপত্যা বিধিবদগৃহাঁশ। ইত্যেবমুক্তোনুপতিঃ প্রহ্থষ্টো জগ্াহ পানিং 

ক্টিলভাবাপন্ন ও নীলবর্ণে সমলক্কত ॥ কর্ণধুগল মাংস ও নাসিক। সুসম | ত হাব পাদর ও হস্মের 
জ্ঙগুলি সকল দীর্ঘ ও সুন্দরপর্ব্ব্বশিই এবং দশনপংক্তি শুভ্র।। ৫২1, তিনি উদ্াববীর্যাসম্পন্ন, 
ষড়,ম্রত, ্রিগভীর, ব্রিগ্রলম্ব, সগুরক্, চতুঠকৃষ্ঃ, আনতন্রিক ॥ ৫৩।। দ্বিশ্ক, স্-ভিওতুকষ ও 
দশপন্লে সলংকৃত। হেভগবন্! আমি সেই রাজপুলক্ে সর্রোত্কুট মনে করিয়া; অগ্িসমক্ষে 
তাহারেই ভর্তাৰপে বরণ করিষাছি ॥। ৫৪ হেনাথ! হে তপন্গিমুখা! মেই গুণসম্পন্ন 

আুরাজনন্দনই আমার সভিলধিত বর। অতএব তাহার হস্তে আমারে সম্প্র্দান করুন। হে 
বিভো ! আপনি অন্ততর পাত্রে আমারে অর্পণ করিঠে পারেন । তথাপি, সাধুগণ বলিয়াছেন, 
যাহার প্রতি যাহার অন্থুশগ, তাহাতেই তাহার কাম পর্ধযবপিত হুইয়। থাকে । অতএব তাঙ্বাকেই 
সম্প্রদ্দান করিবে ।' ৫৫। 

দেবদেব কহিলেন, গ্গাস্করনলিশী তপতী এইরূপ বাক্য প্রযোগ করিলে, মহর্ষি বশিষ্ঠ চিন্তা 
তরি ত লাগিলেন, সেই রাজ! সম্বরণ যেইছার প্রতি কামনাপসতক্ন হইয়াছে, তাহা আমি 
জানিতে পারিয়াছি। এই প্রকার চিস্তানন্তর তিনি হর্বাথিট হই 1, বক্ষ্যমাণ বাঞ্যে “হি লন, 
জয়ি পুতি ! তু'ম দ্য বাহারে কামলা করিতেছ, পূর্কে তাকেই তুমি দর্শনগোঁচর ক্রিয়াছিলে । 
সন্ধরণ নামে প্রসিদ্ধ সেই এই ধক্ষননন আমার আশ্ব'ম আ।দতেছে | «৩॥৫৭। বলিতে বলিতে 
ন্বপননান সম্বরণ ব্রাঙ্মণপুঙ্গব বশিষ্ঠর আশ্রমপদে পদার্পণ ও তাছাহে দর্ণনপূর্বক মস্তক ঘার। 
গ্রণিপাত রিয়া, তথায় অবস্থিত তপতীরে অবলোকন করিলেন।। ৫৮॥॥ সেই পন্মবিশাল- 
'লোচন। ললনারে নেত্রগোচর করিয়।, তিনি ভাবিতে লাগলেন, ইহারে পূর্মে গবলোকন 
করিয়াছি । এইপ্র*্ার চিত্বাবস!নে মন্িরে 'জিগ্াপা করিলেন, হে ধিজেন্্ এই ললন। 
কে? বশিষ্ঠ কহিলেন, নরাধিপেন্দ্র 111 ৫৯।॥| ইনি ভাহুমানের আত্মস্ন]; তপতী ন'মে 
গ্রশিদ্ধ। । আমি তোমার দ্রন্য দ্রিণাক্কত্রে নিকট প্রার্থ«] করিলে, তিনি ইহারে প্রদান করিয়া- 
ছেন। তাহাতেই আশ্রমে আনয়ন করিয়াছি || ৬৭ ক্তএব হে নরেন্দ্র! সমুখিত হও, 
এবং যথাবিধানে দেবা তপতীর পাণিগ্রহণ কর। 

রাজ। সংবরণ এইপ্রকীর অভিষছিভ হইয়া, পর্গমহণাবিশি্ হাদয়ে ধথাবিধানে তপতীর পাণি, 



০ ০৩০ শপ আস শপ 

২২শ, অধ্যায়ঃ |] বামনপুরাণম্। ১৩১ 

বিধিবন্তপতযাঃ ॥ ৮১ ॥ সা তং পতিং প্রাপা মনে ভিরামং হুর্ধযাতজা শক্ষসমপ্রভাবং | য়েমে চ 
তেনৈ? গৃহোতিমেষু যথ। মছেন্ত্রেণ পুলোমল! দিশি ॥ ৬২ ॥ 

ইতি শ্ীব।মনপুরাণে তপতী পরণয়ো৷ নামৈকবিংশোঁহধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥ 

দ্বাবিংশতিতমোধহধ্যায়ঃ | 

দেবদেব উবাচ। তশ্যাঁং তপত্যাং নরদত্তমেন জাতঃ হ্ন্ঃ পার্থিবলক্ষণন্ত। সজাত- 
কর্ম দভিরেব সংস্কৃতে। হাব্ধভাজ্যেন হতো! ষথাগ্িঃ॥ ১ ॥ কৃঙ্ঞ্চ চুড়াকরণং তু দেবা বিপ্রেণ 

মিত্রাবরুণাআ্জেন। নবাব্বিকশ্য ব্রতবন্ধনঞ্চ বেদে চশাপ্রে বিধিপারগোইভূৎ ॥২॥ ততশ্চতুঃ- 
ধড়ভিরপীহ বর্ষে? সর্বজ্ঞতামভ্যগমন্ততোসৌ | খ্যাতৃঃ পৃথিত্যাং পুক্ুযোত্তমোহসৌ নান কুকং 
সম্বরণস্য পৃত্রঃ॥ ৩ | ততো নরপতিদৃ ৪ পুত্রন্তং ফোড়শাবিম। দারক্রিয়ার্থমকরোদঘত্বং 
শুভকুলে তত: 1 ৪ ॥ সৌদানীঞ্চ শুদ'য়স্ত নুনাং রূপাধিকাং নৃপঃ। কুরোরর্থায় বৃতবান্ স 
প্রাদাৎ কুরবেপি তাম্॥€৫ ॥ সতাং নৃশন্মুত'ং লব্ধ] (ম্বধশ্মানবিয়াধঘুন্। রেমে তন্ব্যা লহু- 

তয়। পৌলোম্যা মতধবানিব | ৬ ॥ ততো নরপতিঃ পুক্ধং রাজ্য ভারক্ষমং বলী। বিদিত্বা যৌবরাজ্যায় 
বিধানেনাভ্যষেচয়ৎ ॥ ৭॥ ততো রাজেভিযিক্ম্ত কুরুঃ (পত্র নিজে পর্দে। মপালয়ামাস 
মহ্থীং পুন্রবচ্চ প্রজাঃ শয়ং ॥৮॥ স এব ক্ষেত্রপালোহভৃৎ পশুপালঃনস এবহি। স এব রাজা- 

গালশ্চ অজাঁপালো মহাবগঃ ॥৯॥ ততোশ্য বুদ্ধিুৎপন্ন। হাশ্মিললাকে গরীয়নী। যাবৎ কীর্তীঃ 
স্থলংস্থা তাবদ্বাসম্তয়। সহ ॥ ১০ ॥ আ'ন্ববং নৃূপতিশ্রেষ্। যথাতথাযমন্তন্চ | বিচচায় মহীং 

শী শাশিপীটা ৭ পপ পাপ | পতি এটি সস | শশী পপ 

গ্রহণ করিলেন || ১১ || স্তর্ধ্যান্রজা তপতী মেই শুরুমম প্রভাবসম্পন্ন মনোভিরায পতি প্রাপ্ত 
হইয়া, মহেন্দ্রের মহিত শচীর ন্যায়, তাহার সমভিব্যাহারে গৃহোতমপমুহে বিহার করিতে 
লাগিলেন || ৬২।। 

ইতি শ্রীবামনপুরাঁণে তপতীপরিণয় নামক একবিংশ অধায় ॥ ২১। 

দেবদেব ক হলেন, নরসত্ত সংবরণ তপতীর গর্ভে পার্থবলক্ষণলক্ষিত এক পুত্র উত্পাদন 
করিলেন। জ্ঞাতকণ্াদি সংস্কার সম্পন্ন হইলে, এ পুত্র ঘ্বণাক্ত হুতাশনের ন্যায়, বর্ধিত হইঘ। 
উঠিল ॥১॥ হে দেশ! নিত্রাবকণাস্মঙ্ক বশিষ্ঠ চুড়ান্রণ ও নবান্দিক ত্রত বন্ধন করিলে, 
সেই পুজ্র বেদে ও শা শবিদিণ* পারশ হইল ॥ ২॥ অনন্থর চারি ছয বৎসরেই সর্বজ্ঞতালাভ 
করিল। সংবরণেন সই পুল পৃথিবীতে পুকরুষোত্তম কুক্ু নামে বিথ্যাতি প্রাপ্ত হইল ॥ ৩॥ 
অনন্তর সংবরণ পুত্রকে বোডশবখদেখীয় দর্ণন কতিয়। শুভখংশে দারক্রিয়ার জগ্ত যত কবিতি 
লাশিলেন ॥ ৪ || তত্প্রমঞ্ষে তিনি রাজ। সামার নন্দিনী রূপোত্কধশালিনী 'সীদায়ীরে 
পু্রের জন্য বরণ ও তিনিও কুক হস্ত ৬াক্সপারে সম্প্রদান করিলেন ॥ ৫॥ কুক সেই ন্ূপ- 
নন্দিশীরে লাভ কখিয়।, স্বধন্মের বিরোবে ভাহার নহিত, শটীসঙ্গত ইন্দ্রের মায়, বিহা' কাঁতে 
লাগিলেন ॥ ৬ অনভ্তর সংবরণ পুক্রকে রাঁজ্যপালপ্ক্ষম অথগত হয়া, যথাবিধানে যৌবরাজ্যে 
অভিষিক্ত করিলেন ।॥ ৭1 কুক পিগা কর্তৃক নিজপদে অভিষিক্ত হইয়; পুক্রনির্ব্বিশেষে প্রজা- 
গণের ও পৃথিবীর পরিপালন করিঞ্ছে লাগিলেন ॥৮॥ এখং তিনিই ক্ষেত্রপাল হই.ঞ্ন। ডিনিই 
পশুপাল হইলেন এবং তিনিই রাজ্পাল ও অজাপাল হইলেন ॥ ৯।। কাঁলসহকারে তার 
এইপপ গরীয়সী বুদ্ধির উদ্দয় হইল, ইহলোকে যাঁবৎ কীর্তি বিরাজ করে, তাবৎ তাহার সঠ্তি 
বান ১৭ ॥ হইয়া থাকে। নৃপতিশ্রেষ্ট কুরু যথাতথ্য এইরূপ বিবেচন! করিয়া, কীর্তিস্থাপনার্থ 



১০২ বামনপুরাণম্। |২২শ, হুধ্যায়ঃ। 

সর্বাং কীত্তর্থস্ত নরাধিপঃ ॥ ১১ ॥ ভতোছৈতবনং নাম পুণ্যং লৌকচরে। বশী । তদাঁপাবতি- 
সন্তষ্টে! বিবেশাভ্যান্তরং ততঃ ॥ ১২1 তত্র দে? দপর্শাথ পুণ্যাং পাপবিমোচনীম্। প্রক্ষঞাং 

ব্ষণঃ পুরীং হরিজিহবাং সরম্বতীং ॥ ১৩। ন্দর্ণনগ্য জননীং হদং কৃত্বা স্ৃতিস্ততং। তন্যান্ত- 

জলমাসাদ্য ্াত্বা প্রীতোভবন্নপঃ ॥ ১৪ ॥ সমাজগাম চ পুনব্র্মণে! বেদিমুত্তরাং। সমস্ত 
পঞ্চকং লাম ধর্মস্থানমন্তুতমং | আংমতাদেধাজনানি পঞ্চ পঞ্চ চ সর্বতঃ ॥ ১৫ ॥ 

দেবা উচুঃ। কিমন্ত! যেদয়ে! দেব ত্রন্দণঃ পুরুযোত্তম । যেনৌত্তরতয়। বেদী গদিত] সর্ব- 
পঞ্চকে ॥ ১৬ ॥ 

হরিরুবাচ। বেদয়ো লোকনাথসা পঞ্চ ধর্বলা সর্বতঃ | যাস যষ্টং ম্থরেশেন লোক্নাথেন 

শুনা ॥ ১৭ ॥ প্রধাগে! মধ্যমা বেছি! পূর্বব। বেদির্গয়াশিরঃ। বিরজা দক্ষিণ। যেদিরনস্তফল' 
'দ্বায়িনী ৪১৮৪ প্রতীচী পুকর। বেদিভ্িভিঃ কৃটরপংভৃতা। সমংতপঞ্চকে চোক্তা! বেদিরেবো- 
ত্তরা তথা ॥ ১৯। তদমন্তত রার্ষিরিদং ক্ষেত্রং মছগাফসং | করিষ্যামি কৃষষা।মি পর্বান্ কামান 
ঘথে প্পতম্॥২* ইতি সংচিন্ত্য মনসা তাক্ত। স্যংদনমুত্তযং। চক্রে কীর্তীার্থমতুলং স্থানং তৎ- 

পার্থিবর্ধতঃ ॥ ২১॥ ক্ত্ব! সীরং সমৌবর্ণং গৃহ রুদ্রষং প্রভুঃ। বেটারং যাম্যমহিষং স্বঙ্ং 
কর্িতুমুদ্যতঃ ॥ ২২॥ তং কর্ষংতং নরবরং সমভ্যেত্য শতক্রভূঃ | প্রোবচ রাজন্ কিমিদং ভবান্ 
কর্ত/মহোদতিঃ ॥ ২৩॥ রাক্াব্রবীৎ স্থববরং তরপ£ সতাং ক্ষমাং দয়াং। কুষামি শৌচদানে চ 
যোগক্ ব্রঙ্মগারিতাং ॥ ২৪ ॥ তথ্যোবাচ হরির্দেবঃ কম্মা্বীজং নরেশ্বর । লব্বং ত্বয়েতি সহসা হা" 

রহ সপ স্পলপ্পী 

সমস্ত পৃথিবী পরিক্রমণে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১১ ॥ এইপপ পর্য্যটনপ্রসঙ্গে সেই জিতেক্দ্রিয় কুরু 
পরমপবিভ্্র উদ্বৈত বনে সমাগত ও অতিমাত্র ' সংতুষ্ট হইয়।, তাহার অভ্যন্তরে প্র বশ করি- 
লেন ॥ ১২ | তথায় পাপবিমোচনী, পুণ্যরূপিণী, ত্রহ্মনন্দিণী হরিজিহ্ব। সরম্বতী বিরাজ 
করি'তছেন। সেই প্রক্ষজারে নয়নগোচর করিলেন ॥ ১৩।। তিনি স্ুদর্শনের জননী । তথায 
স্থবিস্তৃত হুদ নির্মাণ করিয়া, রাজ। কুরু সেই দরন্বতীর সলিলে সমাঁসাদন ও ন্নান করত গ্রীতি- 
মান হইলেন ॥| ১৪ ॥ অনন্তর পুনরায় ত্রদ্দার উত্তরবেদিতে গমন করিলেন। উহার নাম 
সমস্তপঞ্চক | উহা! অন্ধত্ম ধর্মক্ষের। উহা চতুর্দিকেই পঞ্চপঞ্চযোজন বিস্তৃত ॥ ১৫ ॥ 

দেবগণ কহিলেন, হু দেব! হে পুরুষোত্তম! ব্রক্মার কি অন্যান্ত বেদী আছে? পেই- 
জন্চই আপনি সমন্তপঞ্চককে উত্তরবেদ্দি কীর্তন করিলেন '॥ ১৬ 

হরি কহিলেন, লোকনাথ সাক্ষাৎ ধর্মনপী ব্রহ্মার পাঁচটী বেদী গ্রাসিদ্ধ। লোকনাথ দ্েব- 
দেব শল্তু এ সকল বেদীতে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ১৭ ॥ ইহার মধ্যে প্রয়াগ মধ্যবেদি ; পূর্বা বেদি 
গয়াশির ; বিরজ। দক্ষিণ বেদি; উহা অনভ্ত ফল প্রসব করিয়। থাকে ॥ ১৮॥ প্রতীচী বেনী 
পুর কুগুত্রয়ে অলঙ্কুত। আর, সমস্তপঞ্চকে উত্তরবেদী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ॥ ১৯ ॥ রাজর্ধি 
কুরু মনে মনে স্থির করিলেন, এই উত্তরবেদ্দিকেই আমি মহাফলজনক নেত্র করিয়া, ইচ্ছান্ুসারে 
সনুদায় কামনা কর্ষণ করিব।। ২ ॥ মনে মনে এইপ্রকার চিত্ত ও রথ ত্যাগ করিয়া, সেই 
পার্থিবশ্রেষ্ঠ তাহান্ই কী্তির জন্য অতুল ক্ষেত্রস্বরূপ করিলেন ।। ২১॥ অনস্তর স্বর্ণের সীর 
নির্মাণ ও রুদ্রের বুষকে গ্রহণ করিয়!, ষমের বৃষককে বোঢ়ারূপে অবলঙ্বনপূর্ব্বক স্বয়ং কর্ষণ করিতে 
উদ্যত হইজেন ॥ ২২ শতক্রতু তদবস্থ রাজার সকা.শ সমাগত হইয়। বলিতে লাগিলেন, 
বরঙ্মন্! জাপনি এখানে কি করিতে উদ্যত হইঠাছেন ?॥ ২৩|। 

রাঙা সেই স্শ্রেষ্ঠকে কহিলেন, আমি তপঃ) সত্য, ক্ষমা, দয়া, শৌচ, দন; যোগ. ও 
বরহ্মচারিতা এই সকল কর্ষণ করিব ॥ ২৪॥ 
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বহস্য গন্তম্ততঃ ॥ ২৫ ॥ গঠ্ডেহপি শক্রে নৃপতিরহ্ন্হনি সীরধৃক্। কৃষতেইহ্ৎ সমংতাচ্চ সপ্ত 
ক্রোশান্মহীপতিঃ ॥ ২৬ 1 ততোহমক্রবং গত্ব| কুর়োকিমদমিতাথ। তদাষটাঙগং মহাধর্শং দমা- 
থা(তং নৃপেণ হি॥ ২৭ ॥ ততো মধজাসা গদিতং নৃপ বীঞ্জং ক তিষ্ঠতি ॥২৮&॥ স চাহ মম দেহস্থং 
বীব্বং তমহমক্রবং। দেহহং বাপয়িযযামি সীরং কৃষতু বৈ ভবান্॥ ২৯॥ ততো নৃশতিনা 
বাহর্দক্ষিণঃ প্রন্থতঃ কৃতঃ। প্রন্থতং তং ভূঙ্গং দৃ্1 মহাটক্রেণ বেগতঃ ॥ ৩০ | সহ্শ্রধ। প্রচিচ্ছেদ 
য্ম/দেকভুজোভবৎ। ততঃ সব্যো তুজো রাজ্র। দততশ্ছি ন্নাপ্যসৌ ময়! ॥ ৩১ ॥ তখৈবোরুষুগং 
প্রাদানুরা [চ্ছন্্রৌ চ তাবুতৌ। ততঃ স মেশিরঃ প্রাদাতেন প্রীতোন্রি তস্য চ॥ ৩২॥ বরদে।- 
'্মীত্যথেত্যুক্তি কুরুর্র্বরময়াচত। 

কুক্ুরুবাচ। যাবদেঙমা৭ কৃইং ধর্মক্ষেত্রং তদস্থয বঃ॥ ৩৩ ্বাতানাঞ্চ মৃতানাঞ্চ যহাপুণ্য- 
ফলত্বিহ। উপবাণশ্চ দান্ধ নানং জপ্যঞ্চ মাধব 1 ৩৪৩৫ ॥ অক্ষয়ং প্রবরে ক্ষেত্রে ভবত্বত্র মহা- 

ফলং। শথ| ভবান্ স্ুরৈঃ সাদ্ধং সমং দেবেন শূলিনা ॥ ৩৬॥ বসাত্র পুগুরীকাক্ষ মল্লামব্যঞ্জ- 
কেহচ্যুত। ইত্যেবমুক্ততন্তেনাহং রাজ্ঞ! বাঢ়মুবাচ তং॥ ৩৭॥ ৬থা চত্বং দিব্যবপুর্ভব ভূয়ে! মহী- 
পতে। তথাস্তকালে মযেযেব লয়মেষ্যসে স্থত্রত ॥ ৩৮ ॥ শাশ্বতী তব কীন্তিশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ। 
তত্র বৈ যাজকে| যজ্ঞান্ যজিষ্যসি সহঅশ: ॥ ৩৯। 
০ || _ পপ সত পা পপ পাপা» শী ্পীশ ্পীস্পপীশ শী শপ পপ পপ পপ পাপিস্প পপ 4 পিট 

ইন্দ্র কহিলেন, নরেশ্বর ! কোথ| হইতে বীঙ্জ সংগ্রহ করিলে? এইরূপ কহিয়াই তিনি 
হাস্য করহ তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন ॥। ২৫॥ ইন্দ্র গমন করিলে, রাজ। কুরু প্রতিদিন 

সীরগ্রহণ করিয়।, অন্যান্য স্থান সকল কর্ধণ করিতে লাগিলেন তাহাতে সপ্তক্রোশ কর্ষিত 
হইল ॥ ২৬॥ তখন আমি তথায়"গমন করিয়া! কহিলাম, কুক্ষ ! এ কি করিতেছ? 

তিনি কহিলেন, আমি অষ্টাঙ্গ মহাধশ্্ম কর্ষণ করিতেছি? ২৭ ॥ 
আমি কহিলাম, ইহার বীজ কোথ'য়? ২৮ 
তিনি কহিলেন, জামার দেহেই বীজ আছে। 
আমি কহিলাম, আমাকে এ বীজ প্রদান কর; আমি বপন করিব । তুমি সীর কর্ষণ কর |২৯ 

তখন রাজ। আপনার দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিলেন । আমি সেই প্রসারিত ভুজ দর্শন করিয়। 
মহাচক্রের জাঘাতে সবেগে ॥ ৩০ ॥ তাহ। সহশ্রথ€ও ছেদন করিলাম । তাহাতে তিনি একভুজ 
হইলেন। অনন্তর রাঁজা সব্ ভুজ প্রদান করিলে, আমি তাহাও ছেদন করিলাম || ৩১॥ তখন 
তিনি উরুষুগ্ধ প্রদান করিলে, তাহাও ছেদন করিলাম । অনত্তর তিনি মস্তক প্রদ্দান করিলে, 
আমি তাহার প্রতি গ্রীতিমান হইলাম | ৩২ ॥ এবং বলিলাম, আমি তোমায় বরদান করিব। 
তাহাতে কুরু এই বর প্রীর্থন। করিলেন, আমি যতদুর কর্ষণ করিয়াছি, ততদূর আপনাদেন্র 
ধর্মক্ষেত্র হটক ॥॥৩৩ ॥ এখানে স্লান করিলে ও মরিলে যেন মহাপুণ্যফললাত হয়। হে মাধব! 
এখানে উপবাস, ধান, সান, জপ | ৩৪ ॥ হোম ও যজ্ঞাদদি অন্যবিধ ওভ বা অশুভ যাহাই 
অনুষ্টান কর! হউক, হে হৃযী.কশ । হে শঙ্খচক্রগদাধর ! | ৩৫ 1 আপনার প্রসাদে তৎ্সমস্ত 

যেন এই প্রবরক্ষেত্রে পক্ষয় ও মহাকলবিধারক হুয়। হে পুগুরীকাক্ষ! হে অচ্যত! আপনিও 
যেন সমুদাষ ধেবগণ ও দ্রেবদ্দেব মহাদেবের সহিত আমার নামব্যঞক এই ক্েত্রে সর্বদা 
বিরাজ করেন। 

আমি তৎকর্তৃক এইগপ্রকার অভিহিত হইয়া করিলাম, রাজন! আচ্ছা, তাহাই হইবে 1৩৬ 
॥ ৩৭ ॥ তথ্যতীত, ভুমি দিব্যদেহ হইয়া, অস্তকালে আযা-ত লয় পাইবে ॥ ৩৮ হে সুব্রত! 
তোমার কান্তি চিরস্থ'গ্িনী €ই.ব, তাহাতে সঙ্গেহ নাই! এবং তুমি সহ্ত্র সহম্ন হজ্ঞান্ুষ্ঠান 
কিনে | ৩০ ॥ 
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দেবানুৎসাদ্য সর্বতঃ ॥ ৫॥ রাজ্যং কৃতধ্চ তেনেষ্টং ব্রেলোক্যে সচরাচরে। কৃতবজ্ঞেযু দৈত্যে 
ব্িলোক্যে দৈত্যভাংগতে ॥৬॥ জয়ে তথা বলবতোর্বয়শশ্বরুয়োস্তথ|। শুদ্ধান্থ দিক্ষু সর্বান্থ 
আবৃত ধর্শকর্মণি ॥ ৭ ॥ সংপ্রবৃত্ে দৈতাপথে অয়নস্থে দ্িবাকরে। প্রহলাদশন্বরময়েরনুরাগেণ 
চৈবভি॥৮॥ দিক্ষু সর্ব্বান্থ গুপ্তান্থ গগনে দৈত্যপ।লিতে । দেবেষু মখশোভাং চ স্বর্গস্থাং দর্শযৎ- 
স্থচ॥৯॥ প্রকৃতিস্থে ততো লোকে বর্তমানে চ সৎপথি। অভাবে সর্বপাপ'নাং ধর্বভাবে 
সঙ্দোখিতে ॥ ১০ ॥ চতুঃপাদে স্থিতে ধর্থে হধর্ধে পাদবিগ্রছে। প্রজাপালনযুক্তেযু ভ্রামানেষু 

রাজন্থ। স্বষ্টর্মযুক্তেযু তথা সর্কেষাশ্রমবাসিষু ॥ ১১॥ অভিযিক্তোহন্থৈঃ সর্বর্দেত্যরাজ্যে 
বলিম্তদা। জৃষ্টেঘন্থরসভ্ঘে্থ নদৎস্ু মুদিভেষু চ॥ ১২॥ অথাভ্যুপগত। লক্্ীর্ববলিং পদ্নাস্তরপ্রভ1। 
পদ্মোদ্যতকরা দেবী বরদ। স্থুপ্রবেশিনী ॥ ১৩। 

শ্রীরবাচ। বলে বলবতাং শ্রেষ্ঠ দৈত্যরাজ মহাছ্যুতে । প্রীচা্ম তব ভদ্রস্তে দেবরাজপরাজয়ে।১৪॥ 
বন্বয়াধুধিবিক্রম্যদেবরাজ: পরাঞজ্িতঃ | দৃ্1 তে পরমং সত্বং ততোহং হ্বয়মাগতা ॥ ১৫ ॥ 
নাশ্চর্যযং দানবব্যা হিরপ্যকশিপো: কুলে । প্রহৃতন্যস্তরেন্ত্স্য তব কর্মেদমীদৃশং ॥ ১৬॥ বিশে- 
বিতন্তয়। রাজন দৈত্যেন্ত্রঃ প্রপিতামহ: | যেন যুক্তং হি নিথিলব্ত্রেলোক/মিদমব্যয়ং ॥ ১৭ ॥ এব 
মুক্ত1 তু ল! দেবী লক্ষ্মীর্দৈত/নৃপং বলিং । প্রবিই] বরদ1 দেব্যা সর্ধবদেবমনোরমা ॥ ১৮॥ তুষ্ট।শ্চ 
দেব্যঃ প্রবর।'হীঃ কীর্তিছ্্যতিরেব চ। প্রভা ধৃতিঃক্ষম| শক্তিধকিদ্িব্যা মহামতি ॥ ১৯ ॥ শ্রুতি- 

দেবতার উৎ্সাদনপুর্বক ॥ ৫ ॥ দেই বলি স্বাবরজঙ্গমাস্মক বিশ্ব সংসারে রাজা ও যজ্ঞ সকলের 
অন্ুষ্ঠান করিয়াছিল। তাহার দৃাস্তে সমুদায় দৈত্য যজ্জে প্রবৃত্ত হইল। সমস্ত সংসার ক্রমে 
দৈত্যময় হইয়া উঠিল ॥ ৬ ॥ শশ্বর ও ময় সকলকেই জয় করিল। ধর্মকা্ধ্য প্রবন্তিত হওয়াতে, 
দিক্ সঞ্চল শুদ্ধ হুইয়। উঠিল ।। ৭॥ অয়নস্থ দিবাকর দৈত্যপথেই প্রবৃত্ত হইলেন। প্রহ্নাদ, 
শহ্বর ও ময় ইহার। অন্রাগমহুকারে সমুদ্ায় দিক রক্ষা করিতে লাগিল। গগনমণ্ডলও দৈত)- 
গণের রক্ষায় ন্স্ত হইল। ন্বর্গমগুলে দৈত্যগণের বজ্ঞশোভা দেবগণ দর্শন করিতে লাগি- 
লেন &৮॥৯। সমুদায় লোক প্রকৃতিস্থ ও সৎ্পথে প্রবৃত্ত হইল। পাপ সফল একবারেই 
দূর হইয়া গেল । ধর্মতাবেরই পর্বদ। উথান সংঘটিত হইল ॥ ১০ ॥ ধশ্ম চতুম্পাদ ও অধশ্ম 
পাদমাত্রে অবস্থিতি করিল। বাজার! প্রজাপালনে প্রবৃত্ত হওয়াতে, সর্ধথ। সমুদ্ধিসম্পন্ন হইয়। 
উঠিলেন ॥ ১১1 আশ্রমবাসীমাত্রেই স্ব স্ব ধর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল । তৎ্কাংল বলি সমুদয় 

অস্থরগণ কর্তৃক দৈতাগাঙগ্গ্যে অভিবিক্ত হয়াতে, তাহার হবিত €ও আমোদিত হইয়া, শব্দ 
করিতে লাগিল ।। ১২॥ অনন্তর পর্লালরপ্রভাশালিনী, স্ুপ্রবেশনী, বরদায়িণী লক্ষ্মী হস্তে 
পন্ম উদ্যত করিয়া], বলির নিকটে জ্াসিয়া *₹লিতে লাগিলেন অয়ি দৈতাপতি মহাছু'তি 
বলিশ্রেষ্ঠ বলি ! তুমি দেবরাঞ্জকে পরাজয় করাতে,তোমার প্রতি আমি গ্রীঠিমতী হইয়|ছি ॥১৩।১৪॥ 
তুমি বিক্রমপ্রকাশপুর্ববক ইন্দ্রকে যে পধুদস্ত করিয়াছ, তোমার তাদৃশ পরমসত্ব দর্শনে আমি 

'শ্বয়ং আগমন করিয়াছি ॥ ১৫ ॥ অয়ি দানবব্যাত্ব,! তুমি হিরণ/কশিপুর বংশে জন্মগ্রহণ বরি- 
য়াছ। এবং অন্গরগণের ইন্দ্রত্পদ্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ। স্থুতরাং, তোমার ঈদৃণ কশ্মান্ষ্ঠান 
বিস্ময়ের বিষয় নহে ॥ ১৬।। রাজন! তুমি প্রপিভামহ দৈত রাজ হিরণ/কশিপুকে বিশেষিত 
কাঁয়াছঃ যিনি নিখিল ত্রেলোক্য 'াঃভ করিয়াছিলেন ॥ ১৭ | সঞ্ল দেবতার মনোহারিণী 
ও সকলের সেবনীয়া, বরদায়িনী দেবী লক্ষ্মী এইপপ ৰাগৃবন্থারপুরঃনর তণীয় গৃহে প্রবিষ্টী হুই- 
লেন ॥১৮॥ তখন "হী, কীত্তি, ছুঃতি, প্রা, ধৃতি, ক্ষমা, শক্তি, ধদ্ধি, মহামতি, শ্তি, 



১৪শ, অধ্যায়ঃ। - বাঁমনপুরাঁণমূ। ১০৭ 

বিদ)াশ্মৃতিঃ কীর্তি: শাড়ি; পুষ্রিম্তথা ক্রয় | সর্ধাশ্চাপ্পরসো দিব্যা নৃত্যগীতবিশারদ1ঃ ॥ ২০। 
প্রপদ্যত্তে তু গতোন্ত্রং ত্রেলোক্যং সচরাচরং | প্রাগুমৈশ্বর্ধ্যমভূলং বলিনা ব্রদ্ষবাদিন! ॥ ২১ 

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সরোমাহাম্বো আয়োবিংশতিতমোহ্ধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥ 

চতুর্ব্বিংশতিতমোহ্ধ্যায়ঃ | 
ধষয় উচঃ। দেবনাং করছি মে কর্ম যদ্বৃত্তান্তে পরাজিতাঃ | কথং দেবাধিদ্েবোসৌ 

বিষুত্রবামনতাং গতঃ ॥ ১॥ 
লোমছর্ষণ উবাচ। বলিসংস্থধ ত্রৈলোক্যং দৃ1 দেবঃ পুরন্দরঃ | মেরুসংস্থং যযৌ শক্র: 

স্বমাতুনিলয়ং শুভং ॥২॥ সমীপং প্রাপ্য মাতুশ্চ কথয়ামান তাঙ্গিরং। আদিত্যাশ্চ রণে সর্বে- 
দ্ানবেন পরাজিতাঃ ॥ ৩ ॥ 

অদিতিরুবাচ। যদ্যেবং পুত্র যুত্াভি নশকো] হন্তমাঙ্বে। বলির্ববিয়োচনন্থৃতঃ সর্বরেশ্েষ 
মরুদগণৈ: ॥৪ ॥ সহস্্রশিরসা শক্যং কেবলং হত্বমেব হছি। তেনৈকেন সহস্রাক্ষ হস্ত নাস্তেন 
শক্যতে ॥৫ 1 তঘৎ পৃচ্ছাদ্য পিতরং কণ্তঠপং ব্রহ্ষবাদিনং। পরাজয়ার্থং দৈত্যন্য বলেম্তস্ত 
মহাত্বনঃ ॥ ৬॥ ততো বাঃ সহস্র? সংপ্রাপ্তাঃ কণ্তপাস্তিকং। তত্রাপস্ঠংস্চ মারীচংমুনিন্দীপ্ত- 
তপোনিধিং ॥৭॥ আদ্যং দেবগুরুং দিব্যং প্রদীপ্তং ব্রন্মতেজসা। ভেজস| ভাঙ্করাকারং 
স্থিতমগ্লি/'শখোপমং ॥৮॥ ন্তম্তদণ্ড২ তপোঘুক্তং বঘকৃষ্খজিনাশ্বরং। বন্কলাজিনসংবীতং 
প্রদীপ্তমিব তেজনা ॥ ৯] হুতাশবদ্দীপ্যমানমাজ্যগন্ধপুরস্কতং। শ্বাধ্যাম়ুবস্তং পিতরং বপুস্স্ত- 
মিবানলং ॥ ১০ ॥ ব্রক্ষবাদদিনমতুযুগ্রং চরাচরগুরুং প্রভূং। ব্রন্দণ প্রতিমং লক্মা। কণ্তপং 

বিদ্যা, স্মৃতি, কীর্তি, শা্ি, পুষ্টি, ক্রিয়া, এই সক্কল দ্েবীপ্রবরাগণ এবং নৃত্যগীতবিশারদ| দিব্য 
অগ্নরঃ সকলও বলির প্রতি ্রীতিমতী হইলেন || ১৯ ॥ ২০ ॥ ব্রন্মবাদী বলি এইরূপে স্থাবর 
জঙ্ষম ত্রেলোক্য ও অতুল এঁশ্বর্য অধিকার করিলেন ॥ ২১ ॥ 

ইতি শ্রীবামণপুবাণ বলিরজ্য নামক ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ॥ ২৩। 

ধষির। কহিলেন, দেবগণ পরাজিত হইঘ| যেপ্গপ কর্ম্মনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং দেবাধিদের 
বিষুই বা কিরূপে বাম*ত্ প্রাপ্ত হয়েন, কীর্তন করুন ॥ ১॥ 

লোমহর্যণ কহিলেন, দেব পুরন্দর সমুদার় ত্রিভুবন বলিসংস্থ দর্শন করিষা, স্ববেয় জননীর 
মেরুসংস্থ মনোজ্ঞ নিলযে গমন করিলেন ॥ ২॥ এবং জননীর নমীপস্থ হইয| বলিতে লাগিলেন, 
আদিতাগণ সকলেই দানব বলি কর্তৃক পরান্সিত হইয়াছে ॥ ৩॥ 

অদিতি কহিলেন, পুভ্র ! বদি এইরূপই ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে তে মরা সমুদ্রায় দবতা 
সমবেত যুদ্ধ করিয়াও, বলিকে বধ করিতে পারিবে ন। ॥ ৪ ॥ একমাত্র সহস্রশির বিষুঃই তাহারে 
বধ করিতে সমর্থ। হে সহস্রাক্ষ! তিনি ভিন্ন অন্য কাহারও এ বিষয়ে সাধ্য নাই ॥ ৫ ॥ অতএব 
আমাঁকে যেমন জিজ্ঞাস! করিলে, সেইরূপ তোমার পিতা ব্রক্মবাদশ কণ্তপকেও মহাত্মা বলির 
পরাজয়ার্থ জিজ্ঞাদা কর ॥৬॥ তখন দেবগণ সকলে কণ্ঠপান্তিকে গমন করিষা! দেখিলেন, 
সেই মরীচিনন্দন, দেবগুরু, দীপ্ততপোনিধি, সকলের আদি ও দিব্যঙ্দভাব কশ্তপ ত্রচ্মতেজে 
প্রজলিত হইতেছেন। তিনি তেজে ভান্করাকার ও অগ্নিশিখার ন্তাঁয, আসীন রহিয়াছেন | ৭1৮ ॥ 
তিনি স্যস্তদণ্ড ও তপোযুক্ত এবং কৃষ্ণাজিনান্বর পরিধান করিয়াছেন। তিনি বন্ধলাজিন্সংবীত 
কলেবরে তেজে যেন জ্রলিতেছেন ॥৯॥ তাঙ্ঠার পুরোভাগে আজগদ্ধ তিন হুতাশনের ন্ভার 
দ'প্যমান, ন্বাধ।ায়শীল ও বিগ্রহবান্ অনলের ভ্তাষ॥ ১০॥ এবং তিনি জনাবাদা, অতুযগ্র, 



১০৮ বামনপুরাণম্ । [২৪শ, অধ্যায়ঃ 

দীগুতেজদং ॥ ১১ ॥ হযঃ অ্রষ্ট। সর্বলে'ক'নাং প্রজানাং পতিরুত্মঃ । অ'আঙাববিশেষেণ 
ভৃতীয়োয়ং প্রক্জাপতিঃ॥ ১২ ॥ অপ প্রণমা তে দেণাঃ স্গদিত্যাঃ স্যর্ভ।ত। ভচুঃ প্রাঞ্জ-য়; সর্ব 

ত্রক্ষপাঃ শিবমানসীঃ ॥ ১৩৪ অংজয়ো যুধি শত্রেপ বালর্দৈতো] ব্র1ধ: 2 তল্মাদিধত নঃ শ্রেয়ে। 
দেবানাং পুষ্টিবদ্ধনং ॥ ১৪ শ্রত্ব ভুবচনং তেষাং পুকাণাং কহাপঃ প্রভু । 

কণ্তপ উবাচ। 'ুরুধ্বং গমনে বুদ্ধিং ব্রচ্ষলোকয় লোকরুৎ । কণযিষাড়্যপায়ন্বো যথা 
জেব্যথ দৈতাপম্॥ ১৫॥ শক্র গচ্ছাম সদনংব্রন্ধণঃ পর: ভুতং। যথা পরজয়ং সর্ব ব্রহ্মণঃ 
খ্যাতুমুদ্যতাঃ ॥ ১৬ সহাদত্যান্ততো দেবা বাতাঃ কান্তপমাশ্রমং | প্রস্থিতা ত্রন্মদদনং 

বদ্ষর্ধিগণসেবিতং ॥ ১৭ ॥ তে মুহুর্তেন সংপ্রাপ্ত। ব্রঙ্মলোকং স্ব্চদঃ। দিবোঃ কামগমৈর্যাটন- 
ধরধাছৈঃ আুমহাবতৈঃ॥১৮॥ ব্রন্মাণং প্রত এমচ্ছস্তত্তপোরা শত্তমব্যয়ং। অধ্যগচ্ছন্ত বিস্তীর্ঘা ং 

বন্ধণঃ পরমাং সভাং ॥ ১৯ ॥ বটপদোদগীতমধুরাং সামগৈঃ সমুদ'রিতাং। শ্রেয়স্করীমমত্তত্রীং 
দৃ। সংজহাবুত্তদ। ॥ ২০ ॥ ঞচে। বহব চমুখ্যেশ্চ প্রোক্তাঃ ক্রমপদাক্ষরৈঃ। গুভ্রবুস্থমরব্যাত্ 

বিততেষু চ কর্ন ॥ ২১ 1 নজ্ঞবিদ্যাবেদবিদঃ পদক্রমবিদন্তথ)। ম্বরেণ পরমধীণাং সা বতভৃব 
প্রণাদিত ॥ ২২ ॥ যজ্ঞসংশুববিত্তিশ্চ শিক্ষাবিদ্তিম্তথ। দ্বিভৈঃ | ছন্দদাঞ্। তথ] বিজ্ঞেঃ সর্ব্ববিদা- 

বিশারদৈঠ ॥ ২৩ ॥ লোকায়তিকমুখৈ)শ্চ শ্শ্রুবুঃ ্থরমীরিতং। তত্র তত্র চবিপ্রেন্দ্রারিষফতান্ 

সংশিতত্রতান্ (৮২৪ ॥ জপহোমপরানুধ্যান্দদৃশুঃ কশ্ঠপাত্মজাঃ! তস্যাং সভায়ামান্তে স ব্রক্ষ! 
শশী শীট শী শিসিশীশ্ট --শপাশীীাশীাোপসিস শীপি পা শা 

চরাচরের গুরু ও প্রভু । এবং ব্রহ্মার সভা শোজাসম্পন্ন ও প্রদীপ্ত তেজোবিশিষ্ট ॥ ১১ ॥ তিনি 
সকল লোকের শ্রষ্ঠা, প্রক্জাগণের পতি ও তমোগণের বহিকূতি। এবং আম্মভাবের বৈশি্্যবশত ; 
তৃতীয় প্রজাপতি ॥ ১২। 

্রক্ষপরায়ণ, শান্তচিত্ত, স্থুরশ্রেষ্ঠ দেবগণ আদিত্যগণমমভিব্যাহা র কৃতাঞ্জলিপুটে তাঙ্ঠারে 
প্রণাম করিয়া, বলিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥ দৈত্যপতি বলি সমধিকবলসম্পন্ন। যুদ্ধে ইন্দ্র তাহা র 
জয় করিতে পারেন ন।। অতএব যাঙাতে দেবগণের শ্রয়ঃ ও পুষ্টিব্ধন হয়, তাহা বিধান 
করুন 1১৪ ॥ 

প্রভু কশ্তপ পুত্রগণের কথ। শুনিয়া, কহিলেন, তোমর ব্রক্ষলোৌকগমনে কৃতমতি হও । 
সেই লোকত্র ব্রহ্মা, তোমরা যাহাতে দৈত্য বলকে জয় করিতে পারিবে, তাহার উপায় বলিয়। 
দিবেন ॥১৫। ইন্দ্র! আইস, আমর। ব্রহ্মার পরমবিম্ময়াবহ সদনে গমন করি। তথান্ন 
যাইয়া, ব্রহ্মীকে এই পরাজয়বৃতাস্ত বলিবার জন্ত সকলে উদ্যত হও ॥ ১৬॥ তখন আদিত্া- 
গণের সহিত কম্তপের আশ্রমে সমাগত এঁ সমস্ত দেবতা ব্রহ্ম ধগণ-সবিত ব্রহ্মলদনে প্রস্থান করি- 
লেন ॥& ১৭॥ সেই পরমতেজঃপ্রদীপ্তিগরিশোভিত অমরগণ স্ুমহাবল যথাযোগ্য দ্িব্যকামগামী 
যান সকলে আরোহণ করিয়া, মুহৰমধ্যো বন্ধলোক প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১৮ ॥ এবং তপোরাশি 
অবিনাশ ব্রহ্মা ক দিজ্ঞাসা করিবার জন্য তদীয় পরমবিস্ীর্ণ সভায় গমন করি.লন ॥ ১৯। যটপদ 

সকল সেখা(ন স্মধূর সঙ্গীতে সতত প্রবৃত্ত রহিয়াছে । সামা ব্রাঙ্ষণেরা অনবরত সামধবনি 
করিতেছেন । তাহার! সেই শ্রেয়স্করী শক্রনাশিনী সভ। সন্দর্শনে সাতিশয় হর্যাবিষ্ট হইলেন ॥২০। 
তথায় অনুঠিত ষজ্ঞা্দি কর্ম সকলে প্রধান প্রধান বহ্বচ ব্যক্তিগণ ক্রমপদাক্ষর সহকারে খক্ সকল 
উচ্চারণ করিতেছেন । যেই অমরশ্রেষ্ঠেরা তৎ্সমস্ত শুনিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥ যাহার] যজ্তবিৎ, 
বিদ্যাবিৎ ও পদক্রমবিৎ, তাদৃশ পরমর্ষির! নম্বরে তাহ! উচ্চারণ করিতেছেন ॥ ২২ ॥ যজ্র, সংস্তব 
এবং শিক্ষা। সকল বিষয়েই সবিশেষ জ্ঞানসম্পর্ন, ছন্দোবিজ্ঞানবিশিষ্ট ও সর্বাবিদ্যাবিশারদ ছবিজ- 
গণ ॥ ২৩॥ এবং প্রধান প্রধান লোকায়তিক সমস্ত, ইাদের উচ্চারিত স্বর তাহাদের কর্ণগোচরে 
প্রবেশ করিতে লাগিল। তাহারা তথায় স্থানে স্থানে লম।কৃরূপ নিধমসম্পন্ন, সংশিতত্রত, 



২৪খ, অধ্যায়ঃ ] বামনপুরাণমৃ। ১০৪) 

লোকপিতামহঃ ॥ ২৫ ॥ চরাচরগুর; শ্রীমান্ বিদ্যয়া বেদমায়য়। উপাসতেয়ং হত্রৈব গ্রজানাং 
পতয়ে! বিভুং ॥ ২৬। দক্ষঃ প্রচেতাঃ পুলহে। ময়ীচিশ দ্বিজোতম'ঃ । ভূগয়তির্ববস্ষশ্চ 

গৌতমো নারদন্তথ। ॥ ২৭ | বিদ্যাত্তধাস্তরিক্ষঞ্চ বাযুস্তেজে! জলং মচী। শব; স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসে 
গন্ধভ্তটৈবচ ॥ ২৮॥ প্রকৃতিশ্চ বিকারাশ্চ যচ্চান্তৎ কারণং মহথ্। সাঙ্গোপাঙ্গাশ্চ চত্বরে? 

বেদ! লোকপতিস্তথা ॥ ২৯॥ তপাংসি ক্রতবশ্চৈব সংকল্পঃ প্রাণ এব চ। এতে চান্টে চ বহছবঃ 
্বয়াভুবমুপাঁসতে ॥ ৩০ ॥ ধর্ম হর্থচ কামশ্চ ক্রোধো হর্ষশ্চ নিত্যশঃ | শুক্রে। বৃহস্পতিশ্সৈব 
সংকর্তোথ বুধস্তখা ॥ ৩১ ॥ শনৈশ্ঠরশ্চ রাছশ্চ থহ।ঃ সর্ব ব্যবশ্টিতাঃ। মরুতো| বিশ্বকর্মা চ 
বলবশ্চ দ্বিজোতনাঃ।1 ৩২1 দিবাকরম্চ সোমশ্চ দিনং ঝাত্রিস্তথৈবচ। জর্দমাসাশ্চ মাদাশ্চ 

খতবঃ ঘট চ সংস্থিতাঃ ॥৩৩ ॥ তাং গ্র বন্য সভাং দিব্যাং ব্রদ্ধণঃ সর্বহামদাং। কণ্তপন্িদশেশশ্চ 

পুত্রো৷ ধর্মভৃতাম্বরঃ | ৩৪ ॥ সর্বতেজে'ময়ীং দিব্যাং ব্রন্ধর্ষিগণসেবিতাং। ব্রান্ধায। শ্রিয়। 
সেধ্যমানামতি্ত্যাং বিগতক্রমাং ॥৩৫। ব্রন্ম!ণং প্রেক্ষ্যতে সর্ববে পরম|সনমান্থিতং | শিরোভিঃ গ্রণ চা 
দেবং দেবা [ত্রন্র্ধিভিঃ সহ ॥৩৬॥ ততঃ সংস্পৃন্তী চরণৌ। নিষতাঃ পরমাত্মনঃ। বিমুক্ত:£ 
সর্বপাপেভাঃ সর্বে বিগতকল্ষাঃ ॥ ৩৭ ॥ দৃষ্ট। তু তান্ স্থরান্ সর্বান্ কশ্তপেন সহাগতান। 

আহ ব্রহ্মা মহাতেজ| দেবানাং প্রতুরীশ্বরঃ ॥ ৩৮। 

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সরোমাহাজ্মে চতুর্কিংশতিতমোহধ্যায়ঃ | ২৪ ॥ 

জপহ্োমশিষ্ঠ প্রধান প্রধান দ্বিংজন্্রদিগকে দর্শন করিলেন। লোকপিতামূহ ব্রদ্ম! ঈরশ সভা- 
মণ্ডলে বিরাজমান রহিয়াছেন 1 ২৪ || ২৫॥| বেদমায়! বিদা! সেই চরাচর গরু ব্রক্মার সহিত 
অধিষ্ঠান করিতেছেন। |প্রজাপতিগণ তদীয় উপাসনায় প্রবৃত্ত রহিয়াছেন ॥ ২৬।। দক্ষ, 
প্রচেত। গুলহ মরীচি, ভৃগু, অত্রি, বণিষ্ঠ, গৌতম, নারদ ॥ ২৭॥॥ সমুদাষ “বদ্যা, অন্তরিক্ষ, 
বায়, তেজঃ, জল, মহী, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ || ২৮॥। প্রকৃতি ও বিকার সমস্ত এবং অন্যান 
মহাকারণ সকল, অক্ষ ও উপাক্গ সহিত চারি বেদ, লোক পালবর্গ | ২৯। সমুদায় তপস্যা, 
সমুদায় যক্ত, সংকল্প, প্রাণ, ইহার! এং অগ্যান্ত কলে সেই শ্বয়ংভূর আরাধনা করিতেছেন ॥ ৩০। 
তত্তিত্ন, ধর্ম, অর্থ, কাম, ক্রোধ, হর্ষ, শুক্র, বৃহস্পতি, সংবর্ত, বুধ ॥ ৩১॥॥ শনৈশ্চর, রাই, সমুদায় 
গ্রহ ও মকুদ্বর্গ, বিশ্বকর্্া, অষ্টবস্থ || ৩২ ॥| দিবাকর, সোম দিন, রাত্রি, পক্ষ ও মাস সকল, 
ছয় খতৃ, ইহার] সকলে তথায় নিত্য অবস্থিতিঃ করিতেছে ॥ ৩৩॥ কণ্ঠপ ও তীয় পুর ধর্ম 
বঞচষ্ঠ ভ্রিদশেশ্বর ইন্দ্র)সেই কামদায়িনী দিব্য সভার প্রবেশ করলেন || ৩3|| এ সভা সর্ব- 
তেজোময়ী, ব্রন্ধর্ষিমগুলে নিষেবিত, ব্রাহ্ম শ্রী কর্তৃক লেব্যমান, অচিত্য ও ক্ুমরহিত ॥ ৩৫ | 
তাহার! সকলে তাহ! দর্শন ও পরমাসনে অ'সীন পিতামহকে পর্ধ্যবলোকন করিষা, ত্রহ্মরিগণের 
সহিত মস্তক দ্বারা তাহারে প্রণাম করিলেন || ৩৬ ॥| অনন্তর পেই পরমাত্বার চরণ স্পর্শ করিয়াই 
মকলে সর্ববিধ পাপ হইতে বিমুক্ত ও বিগতকল্পষ হইলেন || ৩৭ ।। 

দেবগণের প্রভূ ও ঈশ্বর মহাতেজাঃ ব্রহ্ম! কণ্ঠপের মহিত শমাগত দেই সকল দেবতীকে 
দর্শন করিয়া কহিতে লাগিলেন || ৩৮ || 

ইতি শ্রীবামনপুরাণে চতুর্বিংশ অধ্যায় ॥ ২৪| 



পঞ্চবিংশতিতমোধহ্ধ্যায়ঃ। 
অক্ষোবাচ। যদর্থমিহ সংপ্রাপ্ত। ভবস্তঃ সর্ব এব হি। চিস্বয়াম্যহমবাএমেত্রার্থং মহাবল121১। 

ভবিষ্যতি চ বঃ সর্বাং কাজ্ফিতং যত স্থুরোত্বমাঃ। বলের্দানবমুখ্যস্ত যোইসাজ্েতা ভবিষ্যতি ॥ ন্ 
কেবলং স্থরারীণাং গতিশ্বম সবিশ্বকৃৎ্ড | ২॥ ব্রৈলোক্যন্থাপি নেতা চ দেবানামপি স প্রভূঃ ॥৩1 
ষঃ প্রভুঃ সর্ঘলোক্কানাং বিশ্বং যশ্চ সনাতনং | পূর্বজোরং মম প্রান্তরাদিদেবং সনাতনং ॥ ৪ ॥ 
তং দেবাপি মহাত্মীনং ন বিছুঃ কোন্ত্যপাবিতি। দেবানন্ম।ংশ্চ বিশ্বঞ্চ স বেত্তি পুকযৌত্তম2 ॥৫ | 
তন্তৈব তু প্রসাদেন প্রবক্ষ্যে পরমাং গতিং। যদি যোগংমমাস্থায় তপশ্চয়স্তি তস্চরঃ | ৬ ॥ ক্বীরো- 
দশ্যোত্তরে কূল উদীচ্যাং দিশি বিশ্বরুৎ। ততঃ শ্োষ্যথ সংঘুষ্টাং মেঘগন্ভীরনি£ম্বনাম্ ॥ ৭ | 
রক্তাং পুষ্টাক্ষরাং রম্যামভয়াং সর্বাদ:ং শিবাস্। বাণীং পরমসংক্কারং বদঠাং ব্রদ্ধবাদিনাম্॥ ৮॥ 
দিব্যাং সত্যাকরাং সঙটাং সর্বঞ্লুষনাশিনীম্। সর্বদেবাধিদেবস্য ততোলৌ ভবিতাত্মনা ॥ ৯ 
তন ব্রতসমাপ্ত্য!ং তু যোগত্রতবিসর্জপে । অমোঘং তপা দেবস্য বিশ্বতে্ো! মহাক্মল£॥ ১০ | 
কষ্ঠপায় বরং দেবা দদামিবরদ স্থিতাঃ। স্বাগতঞ্চ সুর শ্রেষ্ঠ মণ্সমীপনুপাগতাঃ॥ ১১ ॥ তোহ- 

দিতিঃ তশুপশ্চ গৃহীরাতাং বরং তদ|। প্রণমা শিরল1 পাদৌ তন্মৈ দেবায় ধীমতে। ভগবানে- 
ব নঃ পুত্তো ভবাত্বিতি প্রলীদ নঃ ॥ ১২॥ উক্তশ্চ পরয়] বাচা তথাত্বতি স বক্ষাতি। দেব! ক্রবস্ত 
তে সর্কে কণ্তপোহদিতিনেবচ ॥ ১৩ ॥ তথাত্ত্িত স চশ্রীমান্ বক্ষাতে সর্বলে(ককুৎ। তন্ম|- 
দেব! গৃহীস্ববৈং বরং ভ্রিদশসভমাঃ ॥১৪॥ কৃতত্ত্যান্ততঃ সর্কো গচ্ছধং স্বং শ্বমালয়ং। তথা- 

ব্রহ্মা কহিলেন, হে মহাবল দেবগণ ! তোমর। যেজন্য এখান আপিয়াছ, আমি স্থিরচিন্তে 
তদর্থ চিন্তা করিব। হে ন্থরোত্বমবর্গ ! তোমাদের সমস্ত অভিলষিতই সম্পন্ন হইবে ।। ১ ॥ 

কেবল অস্থুরগণ নহে ; তাহাদের নেত।.বলিকেও যিনি জয় করিবেন; সেই বিশ্ব! আমার 
পতি ॥ ২ ॥ অধিক কি, তিনি ব্রেলোকোর -নতা, দেবগণেরও প্রভু || ৩।। যিনি সকল লোক্কের 
প্রভবিতা, যিনি বিশ্বরূপ, যাহাঁকে ননাতন, আমার পূর্বজ ও আদিদেব বলিয়। থাকে ॥ ৪॥ 
সেই পরমাস্মার স্বরূপ কি, দেবগণও তাহ! অবগত নহেন।. কিন্তু সেই পুরুযোত্তম দ্রেবগণকে, 
আমাকে ও এই বিশ্ব জগণ্কে বিদিত আছেন ৫ ॥ আমি তাহার প্রসাদদে এব্যিয়ের 
বিশিষ্টরূপ প্রতীকারোপায় কীর্ভন করিব। দেবগণ যর্দি যোগ অবলম্বন করিয়া, দুশ্ঠর তপশ্চরণ 
করেন, তাহা হইলে, হে কণ্তপ! ক্ষীরোদের উত্তর কূলে উদ্দীচী দিকে শুনিতে পাইবেন, 
সর্ধবালোক ব্যাপিনী, মেঘের ন্যায় গভীর নিঙ্গনশ[লিনী, 7 ৬॥ ৭॥ সকলের অনুরাগজন নী, 
পুষ্টাক্ষরমালনী, সর্বর্দা অভয় ও শিবন্বরূপিণী, বেদপাঠনিরত ব্রন্মবাদ্দিগণের পরমসংস্কারশাপ্লিনী, 
দিব্যরূপিণী, সত্যস্বরূপিণী, মর্বকল্যবিনাশিনী ও সত্যের আকররূপিণী বানী দেবাদদেবের মুখ 
হইতে বিনিঃহৃত। হইতেছে, শুনিতে পাইবেন । অনন্তর তিনি আবিভূতি হইবেন ৮] ৯। 
সেই বিশবতৈজ! মহাত্মার বাক্য অমোঘ । তিনি উল্লিখিত ত্রতের সমাপ্তি ও যোগত্রতের 
উদ্যাপন হষঈইলে ॥ ১০ ॥ কশ্তপকে কহিবেন, আমি আপনারে বর দিব । হে দেবগণ | তোমরা 
আমার সম্মীপে আসিয়া । তোমাদের শ্বাগত.? ১১ ॥ তান এইরূপ বলিলে, কগ্ঠপ ও অদিতি 
উভয়ে সেই ভগবানের চরণদ্বয় মস্তক দ্বার! প্রণাম করিয়া, এই বলিং! বর প্রীর্থন]| করিবেন, 
হে ভগবন্ ! তৃমি আমাদের পুত্র হগ এবং আমাদের প্রতি অনুখহ প্রার্শন কর ॥ ১২ ॥ 
তাহার! এইরূপ বিশিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করিলে, ভগবান্ তাহাই হইবে, বলিবেন। কণশ্তপ, অদিতি 
ও সমুদায় দেবগণ, সকলেই এরূপ প্রার্থনা করুন| ১৩।' সেই শ্রীমান সর্বলোকশ্র্না, তাহাই 
হইবে, বলিধেন। দেবগণ তার নিকট এইরূপ বর গ্রহণ করিয়। ॥ ১৩॥ কৃতন্কত্য হইয়া, 
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স্থিতি স্থুরাঃ সর্ব প্রথম্য শিরসা গ্রভুং ॥১৫॥ শ্বেতদ্বীপং সমুদ্দধ, গত': শৌনাাং দিশং প্রতি । 
তেচিরেণৈব সংপ্রাপ্তাঃ ক্ষীরোদ?ং সরিতাং পতিং॥ ১৬॥ যথাদিং ভগবতা৷ ব্রন্ধণা সত্যবাদিনা। 
তে ক্রান্বা সাগরান্ সর্বান্ পর্বতাংশ্চ সকানণান্ ॥ ১৭॥ নদীশ্চ বিব্ধিঃ পুপ্যাঃ পৃথিব্যাস্তে 
স্থুরোতম|:| অপগ্ঠন্ত তমো। ঘোরং পর্বসত্ববিবর্জদ ₹॥ ১৮ ॥ অভাক্করমমর্ধ্যাদং তমস] সর্বা- 
তোবৃভং । অন্তং স্থানমাসাদ্য কশ্ঠ.পন মহাম্মন| ]১৯॥ দীক্ষিত্ব। কশ্তাপে দিব্যং ব্রতং বর্ষ" 
সহত্রতং। গ্রনাদার্থং সুরেশ।য় ত্মৈ যোগায় ধাঁমতে ॥২*। নারায়পায় দেবায় সহস্রাক্ষায় 
ভূতয়ে। ব্রন্ষর্য্ণ মৌনেন স্থানবীরাসনেন চ॥২১॥ ক্রমেণ চ শ্থুাঃ সর্ষে তপোষে[গং 
সমান্থিতাঃ। কষশ্ঠপন্তত্র ভগবান্ প্রসাদার্থং মহাজন; ॥ উ্দীরক্সংশ্চ বেদোক্তং বছাহুঃ পরমং 
স্তবং ॥ ২২ ॥ 

ইতি শ্রীবামনপুক্সাণে লয়ে!মাহাক্যে পঞ্চবিংশতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥ 

ষডবিংশ(তিতমোহ্ধ্যায়ঃ। 

ও' নমে! ভগবতে বান্থদেবায়। কশ্তটপ উবাচ। একশুঙ্গ বৃষাসঙ্গে। বুধাকপে সুরবৃষ 

অন'দিসম্ভব রুদ্র কপিল বিঘক্সেন সর্বভূতপতে করব ধর্ম বৈকু্ঠ বৃষাবর্ত অনাদিমধ্যনেধন ধনঞয় 
শুচিশ্রব পৃশ্রিতেজঃ নিজ্জজয় অমৃতশয় সনাতন ভ্রিধামন্ তুষত মগ্ছাতত্ব লোকনাথ পল্মনাত 
বিরঞ্চে বহুপ্ধপ অক্ষয় অক্ষর হঘাভুক্ থগুপরশে। শত্রু মুগ্তকেশ হংস মহাদক্ষিণ হৃষীকেশ হাক 
মহানিয়মধর বিরজঃ লোক প্রঙষ্ঠ অন্ূপ অথজ ধন্মঙ্গ ধর্মনাভ হব্যতুক্ গক্তন্তনাথ শতক্রতুনাথ 

স্ব স্বনিলয়ে গমন করুন । তথন দেবগণ, তাহাই হইবে, বলিয়, তাহারে মস্তক ঘার] প্রণাম 
করিযা, ॥ ১৫ ॥ শ্বেতদ্ীপ লক্ষ্য করত, সৌম.দিকে প্রস্থান করিলেন। এবং অচিরকাল 
মধ্যেই ক্ষীরো দন[গর প্রাপ্ত হইলেন ।। ১৬ ॥ সত্যব,দী ভগবান্ ব্রন্ষ। যেরূপ আদেশ ক'রয়া- 
ছিলেন, তদনুসারে তাহার। সমুপায় সাগর, পর্বত, কানন | ১৭ | বিবিধ পবিত্র নদী, অতিক্রম 
করিয়!, পৃথিবীর অস্তে পর্ধসত্ববিবর্জিত ঘোর অন্ধকার অবলোকন করিলেন ॥ ১৮।। তথায় 
ভাঙ্করের সম্পর্ক নাই; কোনক্প শীম| নাই; নমুদ্ধায কেবল অন্ধকারেই আচ্ছন্ন। তাহার। 

মহাত্ম। কশ্তপের সহিত মেই অমৃত স্থান প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১৯॥ তখন কণ্তপ দীক্ষিত হইয়া, 
সেই যোগম্বরূপ, ভূতিম্বরূপ, সহ্লোচন, সুরপতি নারারণের প্রসাদনার্থ ব্র্মচ্য্, মৌন, স্থান 
ও বীরাননপহকারে দ্িব্যবর্ষনহত্র ব্রতানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২০ ২১ ॥ ক্রমে ক্রমে স্থুরগণও 
সকলেই তপোযোগ অবলম্বন করিলেন। তন্মধ্যে ভগবান কণ্তপ পরমাস্া নারায়ণের 
গ্রসাদনার্থ বেদোক্ত পরম স্তবগানে প্রবৃত্ত হলেন ॥ ২২ ॥ 

ত শ্রীবামনপুরাণে পঞ্চবিংশ অধ্যায় ॥ ২৫ । 

কশ্তপ কহিলেন, হে একণৃঙ্গে ! হে বুষনিন্ধো! হে" বৃষাকপে ! হে স্ুরবুষ! হে অনার্দি- 
সংভব! হে কুদ্র! হে কর্পিন! হে বিপ্ক্সেন। হে সর্বভূতপতে ! হে ধরব! হে ধর্ম! 
হে বৈকু্ঠ! হেবৃষাবর্! হে অনাদিমধ্যনিধন ! হে ধনঞ্জয়! হে শুচিশ্রব! হে পৃশ্সিতেজঃ ! 
হে নিজজয়! হে অনৃতশয় ! হে সনাতন! হেত্রিধামন্! হে তুষিত! হে মহাতত্ব! হে লোক- 
নাথ! হে পন্রনাভ! হেবিরঞ্চ! হে বছব্ধপ! হে অক্ষর! হে অক্ষয়! হে হব্যভুক! হে 
খড়গাপরশো ! হেশক্র! হেমুঞ্জ.+শ! হেহংস! হে মহাদক্ষিণ! হে হষীকেশ। হে হক্ম! 

হে সহানিয়নধর। হেবিরজ ! হে লোবকগ্তিষ্ঠ! হু অরূপ! হে অগ্রজ! হে ধর্শ | ভে ধর্ম 
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টল্জরথ হুর্যযতেজঃ সমুদ্রবানঃ জজ সহত্রশিক্বঃ সহত্রপাদ অয়োমুখ মহাপুরুষ পুকযোত্তম সহক্র- 
বাছে সত্রমূর্তে সহশ্রান্য সহত্রনস্তব বিশ্বত্বামাছঃ পুস্পছাদ চরম ত্বমেব বৌধট_ বষট,কারং 
ত্বমাহরগ্র্যং মখেষু প্রাশিতারং শতধারং সহত্রধারং বতৃব ভূবন্দ্য ভূনাথ ভূগুপুতর বেদবেদয ব্রচ্দমুশয় 
ব্দ্ষণপ্রিয় তমেব দ্যৌরসি মাতরিশ্বাসি ধর্পপি হোভা পোতা হস্ত নেতা হোমহেতুজ্বমে ব 
অখ্াযশ্চ ধায়া ত্বমেব খগ.ভিঃ ম্থতাও ইজ্যোহলি স্মমেধোসি সমিধস্ত্রমেব ম'তর্তির্দাতা ত মসি 
মোক্ষো২সি যোগোহসি স্থজসি ধাত| পরমযজ্ঞোহসি লোমোলি দী।ক্ষতোহণস দক্ষিণাস বিশ্বঘসি 
স্থবির হিযপ্যগর্ত নারায়ণ ত্রিনঘন আধিবর্ণ আদত্যতেজঃ মহাপুরুষ পুরুবোত্তম আদ্দিদেব 
ভূমিক্রম ত্রবক্রম প্রভাকর শস্ডো শ্বয়ন্ু ভূতাদিমহাভূতে,হসি বিশ্বভৃত বিশ্বত্বমেব বিশ্ব- 
গোগ্াসি পবিত্রমলি বিশ্বভর্ষ উদ্ধকর্্মনন অমৃত দিবস্পতে বাচস্পতে গ্বতার্চে জনস্ত শ্মবংশ প্রাগ্ধংশ- 
ধীঃ ত্বমস্থমেধঃ বরার্থিনাং বরপোহস ত্বং। চতুর্ভিশ্ চতুিশ্চ দ্বাভ্যাং পঞ্চভরেবচ। হুয়তে 
চ পুনদ্বাভ্যাং তুভাং হোত্রাআ্সনে নমঃ ॥ ১ ॥ 

ইতি শ্রীবাম নপুরাণে মযোমাহাজ্ব্যে ব$ট ংশভিতমে|হধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥ 

মণ্তবিংশতিতমোহধ্যায়ঃ | 
লোমহর্ষণ উবাচ। নারাঁয়ণত্ত ভগবান শ্রত্ৈবং পরমং স্তবং। ব্রন্মজেন “জেন্দ্রেণ কগ্ত- 

পেন সম'রিতং ॥ ১ ॥ উবাচ বচনং সমযক্ তুষ্টঃ পু্টপদাক্ষরং | শ্রীম।ন্ শ্রীতমন! দেবো যদ্বদেৎ 
প্রতৃরীস্বরঃ | বরং ধৃণুধ্বং তদ্রং বো বরদফোন্মি স্থরোত্তমাঃ ॥ ২ | 

শপ -প্ত  স এ পপ স শপ স্পা 

নাভ ও হব্যতুক ! হে গভস্তিনাথ ও শতক্রতুনাথ ! হে চন্দ্ররথ, হুর্ঘ)তেজঃ ও সমুদ্রবাসঃ ! হে অঞ্জ 
হে সহম্বশরঃ ওঞ্হত্রপাদদ! হে অয়োমুখ, মন্থাপুকুষ ও পুরুযোত্তম ! হে সহশ্রবাহো, সহত্রমুণ্তি, 
সহশ্বাস্য ও সহত্রসংভব ! তোমাকে বিশ্ব বলিয| থাকে । হে পুষ্পহাস ও চরম] তুমিই বৌষট, 
তোমা.কই বষট্কার ও তোমাকেই যজ্ঞে প্রধান প্রাশিতা, শতখাব ও সঞশ্রাধার 'বলিষ। থাকে। 
হে বড়ৃব, ভূবন্দ্য, ভূনাথ, ভৃগুপুত্র ও বেদবেদ্য ! হে ত্রন্দশষ ও ব্রান্মণপ্রিয। তুমি ন্বর্গ ; তুমিই 
মাতরিশ্বণ তু(মই ধর্ম, তুমিই হোতা, পোভা, হত্তা, মন্ত। ও নেতা ? ভুমিই হোমের হেতু তুমিই 
তেব্রম্বীগণের অগ্রগণ্য । হে স্থভাণ্ড। ঞকৃসমূহ দ্বারা তোমারই পুজা কণ। হইয| থাকে । 

তুমি স্থমেধ ; ভূমিই সমিধ। তুমি গতি, মতি ও দাত।, তুম মেক্ষ, তুমি থোগ, তুমিই 
সথজন করিয়া থাক; তুমি ধাত|; তুমি পরম যজ্ঞ; তুমি সোম; তুমি দীক্ষিত, তুমি দক্ষিণ। 
তুমিই বিশ্ব। হে স্থবির! হে হিরণ্যগর্ভ! হে নারাংণ! হে ত্রিপ্যন। হে আদিবর্ণ! হে 
আদিত্যতেজঃ ! হে মহাপুরুষ ! হে পুরুযোত্তম ! হে আদিদেব। হে ভূমিক্রম! হে ত্রিবিক্রম! 
হে প্রভাকর ! হেশভো ও স্বয়ভূ ! তুমি ভূতাদি ও মহাভূত | হে শিশ্বভৃত ' তুমিই এই বিশ্ব। 
তুমিই বিশ্বের গোপ্ডা ; তুমিই পবিদ্ব;. হে বিশ্বভব ! হে ভর্ধকর্মন্! হে অমৃত ! হে দিবস্পতে ! 
হে প্রাগ্বংশধী ! তুমি অশ্বংমধ ; তুমি বরার্থিগণের বরদ। চারি চারি; ছুই ছুই, পাঁচ ও পুনরাষ 
ছুই দ্বারা তোমার উদ্দেশ হোম করিয়া থাকে |. তৃমি হোত্রাত্ম ; তোমারে নমস্কার ॥ ১। 

ইতি প্ীবামনপুরাণে যড়বিংশ অধ্যায় ॥ ২৬॥ 

ভগবান্ নারায়ণ বিপ্রশ্রেষ্ ব্রন্মাত্মজ কণ্তপের উদ্দীরিত এই পরম স্তব শ্রাবণ করিয়া, সম্যক 
পরিহু্ হইয়া, পুষ্টপদাক্ষরবিশিষ্ট বাক্যপ্রয়োগে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১ ॥ মকলের প্রভু ও ঈশ্বর 
সেই প্রমান ভগবান জনার্দন তুষ্ট হইলে, এরূপ বচন বিষ্তন্ত করেন।।২॥ তিনি কহি- 



২৭শ, অধ্যায়ঃ |] বামনপুরাণমূ। ১১৩ 

কশ্ঠপ উবাচ। সুপ্রীতোনি স্ুুয়শ্রেষ্ঠ সর্বেষামেব নিশ্চয়াৎ ॥০॥ বাসবস্যানুজে। জাত। 
জ[তীনাং নল্দিবর্ধনঃ | অদিত্যা অপিচ শ্রীমান ভগবানজ্ব বৈ মৃতঃ ॥ ৪ ॥ জগ্গিতির্দেবমাত1 চ 
এতযেবার্থমুতমং | পুত্রার্থং বরদং প্রাহ ভগবস্তং বয়ার্থিনী 7 ৫ 

দেবা উচঃ। নিঃশ্রেরসার্থং সর্বেষাং দে-তানাং মহেশ্বরঃ। তাত! ভর্তা চ দাতা চ শরণং 
ভব নঃ সদা ॥ ৬1 

লোমষহর্ষণ উবাঁচ। ততস্তানব্রবীদ্ধিধুঃদেবাংস্তান্ শ্বয়মেব চ। লর্বেষামেব যুষ্মাকং যে 
ভবিষ্যস্তি শত্রবং ॥ মুছর্তবপি তে সর্বে ন স্থান্যস্তি মমাগ্রতঃ 1 ৭ ॥ হত্বাম্থরগণান্ সর্ববান্ যজ্- 
ভাগাগ্রভোজিনঃ| হবাদাংশ্চান্থরান্ সর্ব'ন্ কব্যাদ1২৮ 1পিভূনপি ॥ ৮1 করিষ্যে বিবুধশ্রেষ্ঠাঃ 
পাঁরমেষ্ঠেন কর্ণ) । যথাধাতেন মার্গেণ নিবর্তধ্বং স্থরোতম।2 ॥৯॥ এবমুক্তে তু দেবেন 
বিষু্ন। প্রভবিষুগনা । ততঃ প্রন ঈবনসঃ পুজয়স্তম্ম তং গ্রভুং ॥ ১০॥ বিশ্বেদেবা মহাত্বীনঃ 
কশ্ঠপোহদিতিরের চ। নমন্ক ত্য স্থরেশাঁয় তস্মৈ দেবায় রংহম] ॥ ১১7 প্রষাভাঃ প্রাগ্দিশং 

সর্বে বিপুলং কণ্তিপাঁশমং। তে কশ্ঠপাশ্রমঙত্ব! কুরন্েত্রবনং মহৎ ১২ ॥ সংপ্রসাদ্যাদ্দিতি" 
স্তত্র তপসে তাং ম্কযোজয়ন্। সাঁ চচার তপোঘোং বর্ধাণামযুতং তদ1॥ ১৩ তন্া নায় 
বনং দিব্যং সর্বকামপ্রদং শুভং | আরাধনায় কৃষ্ঝন্য বাগষতা বাঁসুভোজন] ॥ ১৪ দৈত্যৈ- 

নিরাকুতান্ দৃ সভধান্ন িদত্রমান্। বৃথাপুর্রাহমিতি লা নির্বেদাৎ্ষ প্রণতণ হরিং ॥ ১৫ ।| 

শিপ সী পপ পাপা পপ সস্পীপ পাপী প্াপীকীস্সি সপ শিপ সপ সপ 

লেন, হে স্থুবোত্তম সকল ! আমি বরদাঁনে উদ্যত হইয়াছি। ভোমর। বর প্রার্থনা কর; 
তোমাদের মঙ্গল হউক। 

কথ্ঠপ ক'ছলেন, হে স্ুরশ্রেষ্ঠ! আপনি নিশ্চয়ই আমাদের সকলের গ্রতি যদ মন্ধষ্ট হুইয়! 
থাকেন ॥ ৩॥ তাহা হইলে, অদিতির গর্ভে ইন্জের অনুজ ভ্রাতারূপে উৎপন্ন হইয়!, জ্ঞাঁতিগণের 
আনন বদ্ধন ককন।॥ 9 ॥ এ সময়ে দেবমাত1 অদ্দিতিও :বরার্থিনী হইয় পুত্রের জন্য ভগ- 
বানকে এইরূপই'বলিলেন 1 ৫॥ 

তখন দেবগণ কহিলেন, হে মহেশ্বরর । তুমি নমুদ্বায দেবতার নিঃশ্লেষসার্থ সর্বদ।| আমাদের 
ভ্রাতা, ভর্ত। দ্াত। ও রক্ষাকর্তী হও || ৬॥ 

লোমহর্ণন কহিলেন, অনন্তর বিষু, স্বয়ং দেবগণকে বলিতে লাগিলেন, যাহার| তোঁমাদের 
সকলের শত্রু হইবে, তাচার। আমার অগ্রে মুহ্ত্ত চালও থাকিতে পারিবে ন। ॥৭॥ বিবুধশ্রেষ্তগণ ! 
আমি বিপক্ষপকষ দলন করিয়।, পারমেষ্ঠ কর্দ্ধ দ্বারা স্রপদগকে যজ্জভাগাগ্রভোজী, 
অন্থুরদিগকে হবা? ও পিতর্দিগকে কব্যভোক্ত। করিব |।৮॥ হেস্ুরোতম সক্গল! ঢতোমর! 

যথায়াতপথে প্রতিনিবৃত্ত হও ॥ ৯॥ 
প্রভবিষু) বিষু। এইরূপ কহিলে, তাহার! সকলে হ্ৃচিত্ত হইয়া, তাহার পূজা করিতে 

লাগিলেন | ১০ ॥ অনন্তর মহাঁস্ম। বিশ্বেদেব্গণ, কম্তপ ও অদিতি কলে সেই স্থুরপতি 
ভগবানকে নমন্কীর করিয়া লবেগে ॥ ১১ ॥ পূর্বদিকম্থ কণ্তপাশ্রমে প্রয়াণ কঠিলেন। তথায় 

গমন করিয়', স্থবিশাল *কুকু-ক্ষত্রবন ॥১২ ॥ সংপ্রাপ্ত হই 1, সেই স্থানে অদ্িতিরে তপশ্চরণে 
নিযোজিত করিলেন। তিনিও অযুতবর্ষ ঘের তপন্ত। করিলেন || ১৩॥ সেই দিব্য বূন তাহার 
নামে বিখ্যাত, সর্বকামপ্রদ ও সর্বথা সৌম)ভাবে পরিণত হইল । তিনি কৃষ্ণের আরাধনার্থ 
বাগ্যঙ্1 ও বাস্ুভোজন। হইয়া, তপন্য। করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥ খধিসত্তমদিগকে টদত্যগণ 
কর্তৃক পরাস্ত ও তয়াক্রান্ত দর্শন করিয়া, আমি বৃথাপুা, এইরূপ চিন্তানস্তর নির্বেদগ্রস্ত হইডা, 

১৫ 



১১৪ বামনপুরাণম্ | [ ২৭শ, অধ্যায়ঃ । 

ভূষ্টাব বাগ্তরিষ্টাভিঃ স্ততিত্তিঃ সা তপৌধনাঃ। শরণ্যং শরণং বিদুৎ প্রত] ভক্তবৎসলং ॥ ১৬।। 
দেবদৈত্যমরং চাপি ম্ধ্যমান্তস্বরূপিণং ॥ ১৭ | 

অঙ্দিতিরুবাচ ! নমঃ কৃত্য।তিনাশায় নমঃ পুক্ষরমালিনে। নমঃ পরমকল্যাণকল্যাণায়। - 
দি যেধসে | ১৮ নমঃ পক্বক্ষনেত্রায় নমঃ পক্কজনাভয়ে । নমঃ পক্কজসন্ভুতিসম্ভবায়া- 
অআযোনয়ে || ১৯।। শ্রিয়ঃ কান্তায় দাস্তায় দাস্তদৃশ্তায় চক্রিণে। নমঃ পদ্মাসিহস্তায় নমঃ 

কনকবাসসে ।২*॥॥ তথাত্মজ্ঞানযজ্ঞায় যোগিচিন্ত্যায় যোগিনে। নিগুণায় বিশেষায় হরয়ে 
্রন্মারূপিণে ॥ ২১ ॥। জগৎ সস্তিষ্ঠতে ঘত্র জগতো৷ যো ন দৃহীতে। নমঃ স্থলাতিস্থপ্মায় তশ্মৈ 
দেবার শাঙ্গিণে ॥ ২২।। যন্্রপশ্ঠাস্তি পণ্তংতো জগদপ্যখিলং নরাঃ। অপগ্ঠত্তির্জগদ্যশ্ 
দৃশ্ততে হৃদি সংস্থিতং ॥ ২৩।। বহির্জ্যোতিরলক্ষ্যো যো লক্ষ্যতে জ্যোতিষঃ পরঃ। যন্মিন্নের 
যতশ্চৈব যশ্যৈতদধিলং জগৎ ॥ ২৪ || তশ্যৈ সমন্তঞ্গতাং স্ুনাথাক নমো নমঃ। আদাঃ 

প্রজাপতির্ধস্ত পিতৃণাঁং য: পরঃ পতিঃ।। ২৫ ॥ পতিঃ স্ুত্াণাং যস্তট্মৈ নমঃ কুষ্ণায় বেধসে। 

যঃ প্রবৃত্ৈনিবৃত্ৈশ্চ কর্মভিত্ত বিরজ্যতে।। ২৬।। ন্বর্গাপবর্গফলদে। নমস্তস্মৈ গদাভূতে'। 

যচ্তিন্তামানো মনসা সদযঃ পাপং ব্যপোহতি 1। ২৭।। নমন্তশ্মৈ বিশুদ্ধায় পরন্মৈ হরিমেধসে। 

যে পণ্ভ্যথিলাধারমীশানমজমব্যয়ং || ২৮।। ন পুনর্জন্মমরণং প্রাপ্র বস্তি নমামি তং। যো 

যজ্তর্যজতপুরষ "ইজ্যতে যজ্ঞমাস্থিতঃ || ২৯।। তং যজ্ঞপুরুষং বিষুং নমামি প্রভূমীশ্বরং। 
গীয়তে সর্ববেদেধু বেোবিভ্তিরবদাজতিঃ ॥ ৩০ ॥ বস্তন্মৈ বেদবেদ্যায় বিষ্বে জিষ্ণবে 

তিনি ভগবান্ নারায়ণকে প্রণাম করত || ১৫ ॥ অভীষ্ট বাক্যপ্রযোগসহকাঁরে সকলের শরণ্য ও 
শরণন্বরূপ, ভক্তবৎসল ॥ ১৬। দেবদৈত্যময ও মধ্যমান্তম্বর্ূগী সেই বিষুঃয় স্তব করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন ॥ ১৭ ॥ সকলের আর্তিবিনাশন ভগবানকে নমক্জাব। পুক্ষরম লীকে নমঙ্কার। 
পরম কল্যাণ ও কলাণপশ্বরূপ আদি বেধাকে নমক্কার ॥ ১৮॥ পক্জলোচনকে নমস্কার । 
পক্কজনাভিকে নমক্কার। পক্কজসংভূতিসস্ভবকে, নমস্কার । আত্মযোনিকে নমল্কার || ১৯ ॥ 
শ্ীপতি, দাস, দাস্তদৃশ্ঠ ও চক্রীকে নমস্কার | পদ্মাপ্দিহজ্তকে নমঙ্কার । কনকবাসাকে নমন্তার 1২০। 
আত্মজ্ঞানযজ্ঞ, যোগিগণের চিন্তনীয়,। যোগী, গুণাতীত, বিশেষশ্বরূপ ব্রন্গরূপী হরিকে নম- 
যার || ২১ ॥ জগৎ ষাহাতে প্রতিষ্ঠিত, কিন্ত জগৎ ধাহাকে দেখিতে পাষ না, তাহাকে নমন্বীর | 
ঘিনি স্থূল ও অতি 'হস্্, সেই শাঙ্গাীকে নমক্গার ॥॥ ২২।। যাহারা নিখিল জগৎ অবলোকন 

করে, তাহার যাারে দেখিতে পায় না, কিন্ত যাহার] জগৎকে অবলোকন করে না, তাহারা 

ধাহাকে হৃদয়ে বিরাজমান অবলোকন করে ॥। ২৩।। যিনি জ্যোতির বহিভূতি বলিযা, আদৃষ্ঠ 
হইয়া থাকেন, আবার, ফিনি জ্যোতির পর বলিষা, দৃশ্তমান হন; এই নিখিল জগৎ যাহার, 

ধাহাতে প্রতঠিত আছে এবং ধাঁছা হইতে প্রাছৃভূতি হইগরাছে।। ২৪॥ যিনি সমস্ত জগতের 
একমাত্র রক্ষাকর্ত। তাহাকে নমস্কার নমস্কার। ঘধিনি আদ্য প্রজাপতি ও যিনি সকলের 
একমাত্র পতি || ২৫ ॥ যিনি স্ুরগণের অধীশ্বর, দেই মকলের বিধাতা কৃষ্ণকে নমস্কার নমস্কার । 
যিনি প্রবৃত্ত নিবৃত্ত কোনরূপ কর্তেই লিপ্ত নহেন ॥ ২৬। যিনি স্বর্গ ও অপবর্গ ফল প্রদান করেন 
সেই গদাধরকে নমস্কার । যাছাকে মনে মমে "চিন্তা করিলে, তত্ক্ষণাঁৎ সনুদায় পাপ বিনাশ 
কারন ॥ ২৭ ॥ সেই বিশুদ্বশ্বরূপ ও পবশ্বরূপ হরিষেধাকে নমস্কার । ভাঙার জন্ম নাই, ক্ষয় 
নাই। তিনি সকলের ঈশ্বয়, আধার । যাঁ হুংর! তাহারে দেখিতে পায় ॥ ২৮॥ তাহাদের 
আর পুনরায় জন্ম ও মৃত্যু হয় ন1। আমি তা্ঠার়ে নমস্কার করি। ধিনি যজ্ঞপুরুষ ও 
যজ্ঞ আশ্রয় কঠিয়া আছেন এবং যজ্ঞ ধারা যারে উপাসনা! করে॥ ২৯॥ সকলের প্রাতু 'ও 
ঈশর সেই বিষ্ুকে নমস্কার করি। বেদবিদৃগণ সমুধায় বেদে যাহার গান করেন, [যনি জ্ঞানি- 



২৮শ, অধ্যায়ঃ] বামনপুরাণমূ্। ১১৫ 

নমঃ | যতো! বিশ্বং সমুতূতং যন্মিন প্রলয়মেধ্যতি ॥ ৩১ ॥॥ বিশ্বোন্তবপ্রতিষ্ঠায় নমত্তল্মৈ 
মহ্াত্মনে। ব্রদ্ধাদি স্তম্বপর্য্যস্তং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং ॥ ৩২ ॥ মায়াজালং সমূরক্ন্ধস্তমুপেন্দ্ 
নমাম্যহং। যত্তৃতীয়ন্বরূপস্থো বিভর্ত্যথিলমীশ্বর$ || ৩৩ | বিশং বিশ্বপতিং বিধুং তং নমামি 
প্রজাপতিং। মূর্তং তমোহন্থরমরং তদ্ধিন! বিনিহত্তি যঃ। রাত্রিজং হৃুর্ধান্ূপী চ তমুপেন্ত্রং 
নম'ম্যহং || ৩৪ ॥ যন্যাক্ষিণী চন্দ্রসথ্ষে। সর্বলোকে শুভাগুভম্। পশ্ঠতঃ কর্ম নততং তমুপেন্ত্রং 
নমাম্যহম্ ॥ ৩৫।| যশ্মিন্ সর্কেশ্বরে নিত্যং সত্যমেতন্ময়োদিতং । নানৃতং তমজং বিধুং নমামি 
প্রভূমব্যয়ং | ৩৬।। যদেতৎ সত্যমুক্তং মে ভূয়শ্চাতে জনার্দন। সত্যেন তেন নকলা: 
পৃধ্যভত|ং মে মনোরথা21| ৩৭ ॥ 

ইতি প্রীবামনপুরাণে সরোমাহাম্্ে সগতবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭॥ 

অফ্টাবিংশতিতমোহধ্যায়ঃ। 

লোমহর্ষণ উবাচ। এবং স্ততোথ ভগবান্ বাসুদেব উবাচ তাং। অদনৃগ্তঃ সর্বভূতানাং 
তন্যাঃ সন্দর্শনে স্থিতঃ || ১।। 

শ্রীভগবানুবাচট। মনোরথাংস্বমদিতে যানিচ্ছস্যভিবাঞ্িতান্। তাংকং প্রাদ্সাসি 

ধর্মজ্র মতপ্রসাদান সংশয়? ॥ ২।। শৃণুত্বং চ মহাভাগে বরে যন্তে হদি স্থিতঃ। মঙ্দশ্নং ছি 
বিফলং ন্ কদাচিত্তবিষ্যতি |॥ ৩1 যশ্চেহ মঘনে স্থিত্। জিক্লাত্রং বৈ ফরিষ্যতি। সর্ব 
কামাঃ সমৃদ্ধাস্তে মনসা যানিহেচ্ছতি ॥ ৪1 ছুরস্থোহপি বনং যদ্ত হদিতে ম্মরতে নরঃ। 

স্পাস্পপীীশিশিসস্পীশ। ৮ সপ এ টস প্প্প্প্স্পপপি পপি | পাশা্পীশীস শিস 7 স্পেস সি 

গণের গতি ॥ ৩৭ ॥ দেই বেদবেদ্য, জয়শীল বিষুঃকে নমঙ্কার। বাহ! হইতে বিশ্বের জন্ম ও 
প্রলয় হইয়া! থাকে ॥ ৩১ ॥ এবং বীহ্াতে সমস্ত বিশ্ব প্রতিষিত আছে, সেই মহত্ব! বিষুকে 
নমস্কার ॥ যিনি ত্রন্মাদি স্তক্ষপর্ধ/ত্ত সমুদায় সংসার ব্যাপ্ত করি£1, বিরাজমান হইতেছেন ॥ ৩২ | 
এবং 'যনি মায়াজালে সমুক্রদ্ধ, সেই উপ্লভ্র্রেকে নমস্কার করি। যিনি তৃতীয় স্বরূপে অধিষ্ঠানপূর্ববক 
অথিল বিশ্ব ধারণ কবিতেছেন, যিনি সকলের ঈশ্বর ॥ ৩৩॥ সেই বিশ্বরূপী বিশ্বপতি প্রজাপতি 
বিষুঃকে নমন্কার করি। যিনি হ্ুর্য্যরূপে রাত্িজনিত অস্থরময় মুত্তিমান্ "অন্ধকার বিনাশ করেন, 
সেই উপেন্দ্রক নমন্থার করি ॥। ৩৪ ॥ চন্দ্র ওস্ক [যাহার লোচন, তদ্দার1 ফিনি সমন্ত লোকে 

শুভাশুভ দর্শন করেন, সেই উপেন্দ্রকে নমস্কার করি ॥ ৩৫॥ যিনি সকলের ঈশ্বর, ধাহাতে 
সত্য সর্বদাই প্রতঠিত, ধাহাতে আমার এই স্তব কোনমত্তেই মিথ্যা হয় না, সেই জননরহিত, 
মরণরহিত, চরাঁচরনিয়স্তা বিষু্কে নমস্কার কর | ৩৬ ॥ হে জনার্দন! আমি এই যে সত্য 
বলিলাম, সেই ত্যবলে আমার সমুদয় ম.নারথ পূর্ণ হউক ॥ ৩৭ ॥ 

ইতি শ্রীবামনপুরাণে অদ্দিতিন্তব নামক সপ্তবিংশ অধ্যায় ॥ ২৭ ॥ 

লে'মহুর্ণ কহিলেন, অদিতি এইরূপ স্তব করিলে, সকলের অৃশ্ত ভগবান্ বান্থদেব তদীয় 
দুষ্টিবিষয়ে সমাগত হুহয়। বলিতে লাগিলেন ॥ ১॥ অর ধর্মজ্ঞে অদিতি! তুমি অভিলধিত 

মনোরথলাঁভে উৎস্থৃফ হইয়াছ, মদীয় প্রসাদে তাহ। প্রাপ্ত হইবে, সংশষ নাই।। ২॥ অস্ি 

মহাঁভাগে! শ্রবণ কর। তোমার বাঞ্কিত বরলাভ হইবে । আমার দর্শন কখনই বিফল হইবে 
ন) 119 যে ব্যক্তি আমার এই বনে থাকিয়া, জিরাক্র করে) তাহার যখন সমুপায় কামনা ও সমুদদায 

অভিলাষই সুসম্পর হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥ তখন এখানে যে ব্যক্তি বাম কর, তাহার কথ] জার কি 



১১৬ বামনপুরাণম্ । [২৮শ, অধায়ঃ। 

ষোহপি বাতি পরং স্থানং কিং পুশপিবসন্নরঃ || ৫।। যশ্চেহ ব্রাঙ্গণান্ পঞ্চ ত্রীন্ বা দ্বাবেক" 
মেব বা। ভোজয়েচ্ছদ্বধয়! যুক্তঃ সযাতি পরম!জতিম্।। ৬।। 

অদ্দিতিরুবাচ। যদি দেবঃ প্রণরন্ত্ং ভক্ত্যা] মে ভক্তবৎদল ॥ ত্রৈলোক্যাধিপতিঃ পুন্বস্তর স্ব 
মম বাসবঃ || ৭1 হৃতং রাজ্যং হৃতশ্চান্ত ধজ্ঞভাঁগে। মহাসুরৈঃ। ত্বয়ি প্রসন্ে বরদ তৎ প্রাপ্সোতু 
্ছতো। মম || ৮।। হৃতং রাজা ন ছুঃখায় মম পুত্রস্য কেশব। প্রপক্নদ য়বিজংশঃ পীড়া 

মে কুরুতে হৃদি ॥ ৯॥ 
ভগবাগুবাচ। ক্ুতঃ প্রসাদে হি ময়! তবদেবি যথে'ক্পতং। দ্বাংশেন চৈব তে গর্ভে 

ংভবিধ্যামি কশ্পাৎ॥১০॥ তব গর্ভসমুস্তৃতভ্ততত্তে যেন্তর:রয়ঃ। তানহুং নিহনিব্যামি 
নিরবতা ভব'নন্দিনি।। ১১॥। 

অদিতিরুবাচ। প্রপীদ দেবদেবেশ নমস্তে বিশ্বভাবন | নাহং ত্বামুদরে বৌঁঢ,শীশ শক্ষ্যামি 
কেশব। যন্মিন্ প্রতিষ্টিতং সর্ববং বিশ্বযোনিত্ত্মীশ্বরঃ | ১২ ।। 

শ্রীভগবান্থবাচ। অহং চ ত্বাংবহিষ্যামি স্বাম্মানং চৈব নন্দিনি। নচ পীড়াস্করিষ্যামি 
স্বন্তি তেহস্ত ব্রক্ামাহং ॥ ১৩।। 

লোমহর্য উবাচ। ইত্যুত্বাংতহিতে দেবেদিতিগর্ভং সমাদধে ॥ ১৪।। গর্ভস্থিতে ততঃ 
কষে চচাল সচল! ক্ষিতিঃ। চকম্পিরে মহাশৈলা জগ্মত ক্োতং মহাবয়ঃ।| ১৫।। যতে। 
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কহিব? দুরে থাকিয়াও যে ব্যক্তি এই বনের স্মরণ করে, তাহারও পরমপদপ্রাপ্তি হয়।। ৫॥ 
যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপুঃস্কত হুইবা, এই বনে পাঁচ, তিন, ছুই বা একমাত্র ত্রাক্ণভোজন করা, 
তাহাঁরও পরমগ“তল'ভ হইয়! থাকে ॥। ৬॥ 

অন্দত কহিলেন, হে দেব। হে,.ভক্ত*সল! যা্দ আপনি আমার ভতক্তিদর্শনে প্রনন্ন 

হইয়া থাকেন, ত'হ হইলে, স:ন1: পুত্র ইন্দ্র যেন ত্রেলৌক্যের অধিপতি হন ৭ ॥ অন্থ- 
রেরা তাহার বাজ হরণ করিয়া,.ছ এবং ধজ্ঞভার্গও কাড়িয়। লইয়।ছে। তুমি যদি প্রসন্ন হইয়] 
থাক, তাহ] হইলে, ইন্দ্র যেন তাহা লাভ করেন ॥৮॥ হে কেশব! অ'মার পুত্রের রাজ্য 
গিয়াছে বলিয়া, আমার ছুঃখ হইতেছে না| তাহার ষে প্রপন্ন দায় বিভ্ষ্ট হইয়াছে, তাহ ই 

আমার অভিমাত্র মন্ব-বদন। সমুৎ্পাঁদন "করিতেছে || ৯ ॥ 
ভগবান কহিলেন, হেদেবি! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। অতএব তোমা 

ইচ্ছামাই দিদ্ধ হইবে । আমি কণ্তপের ওরলে ত্বদীয় গর্ভে স্বীব অংশে উৎপন্ন হইব ॥ ১০॥ 
তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া, সমুদায় অস্থুরকুল নির্মল করিব। অয়ি নন্দিনি! তুমি 
শ[স্তিলাত কর ॥ ১১ ॥ 

অদিতি কহিলেন, হে দেবদেবেশ ! প্রসন্ন হও । হে বিশ্বভাবন! তোমারে নমস্কার । 
হে ঈশ! হে কেশব !*আমি তোম, উদবে বহুন করিতে সমর্থ হইব না। যেহেতু, তুমি 
সমুদায় বিশ্বের উদ্ভবক্ষেত্র ও সকলের ঈশ্বর এবং তোমাতেই সমস্ত মংদার প্রতিষ্ঠিত 
আছে। ১২॥ ূ 

ভগবান্ কহিলেন, অয়ি নন্দিনি! আমি তোমাকে ও আপনাকে বহন করিব। তোমার 
কোনরূপ পীড়া সমুৎ্পাদন করিব ন17 তুমি ন্থুখে থাক, আমি চলিলাম ॥| ১৩॥ 

লোমহর্বণ বললেন, এই বলিয়! ভগবান্ অন্তর্ধীন করিলে, অদ্দিতি জন্তর্ক়্ী হইলেন ॥ ১৪ ॥ 
ভগবান গর্ভে আবিভূতি হইলে, সমুগ্গায় পৃথিবী বিচলিত্ত হুইল । সমুদ্ায় মহাশৈল কম্পিত 
হইয়| উঠিল । সমুদায় মহাসাগর ক্ষুন্ধভীবাপন ইইল ॥ ১৫॥ অদিতি যেষে স্থানে গমন ও 
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যতো!হদির্ধাতি দদাতি পদদুত্তমং। তততস্ততঃ ক্ষিতি: খেদান নাম ছঙ্গপুঙ্গবাঃ|। ১৬॥। দৈঠ্যানামপি 
সর্কেষ|ং গর্ভগ্থে মধুন্দনে। বভূব তেজসে। হানির্ধথোক্তং পরমা্মন] || ১৭ ॥ 

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সরোমাহাজ্মে অষ্টাবিংশতিতমোহ্ধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥ 

একো নত্রিংশোহ্ধ্য'য়ঃ | 

লোমহর্ষণ উবাচ। নিন্তেজসোহন্থ্রান্ দৃ্ সমস্তানসুরেশরঃ। প্রহ্নাদমথ পপ্রচ্ছ বলি- 

রাআপিতামন্ম্।॥ ১ ॥ " 

বলিরুবাচ। তাত নিস্ভেজসে! দৈত্য নির্দগ্ধাইব বিনা । কিমেতে সহসৈবাদ্য অঙ্গাণ্ড- 
হতা ইব ॥ ২।। ছুরিষ্ং কিং তু দৈ৩)ানাং কিং কৃত্যা সুরনির্শিভা ।  নাশায়ৈষ] সমুভ্ূতা 
যেন নিম্তেজসোহম্থরাঃ 1 ৩॥। 

লোমছর্ধণ উবাচ। ইখং দৈত্যবরস্তেন পৃষ্টঃ পৌন্রেণ ব্রক্ষণাঁঃ। চিরন্ধাত্ব' জগাদৈবমস্থ্রংতং 
তদ] বলিং॥ ৪ ॥ 

প্রহনাদ উবাচ। চলস্তি গিরয়ো ভূমিজ্জছাতি সহজাং স্থিতিং | নদ্যঃ সমুদ্র/ঃ ক্ষৃভিতা 
দৈতা। নিষ্তেজসঃ কৃতাঁঃ ॥ ৫॥ হুর্ষেযাদয়ে ঘথা পূর্বং তথা গচ্ছন্তি ন গ্রহাঃ। দেবভানাং 
পর' লক্ষমীঃ কারণেনানুমীয়তে ॥ ৬ ॥ মহদেতন্মহাবাহো! কারণং দানবেশ্বরঃ। ন হাল্পমতি মস্তব্যং 
ক্রিয়! কার্ধা! কথঞ্চন ॥৭ ॥ 

লোমহর্ষণ উবাচ। ইতুক্ত। দানবপতিং প্রহলাদঃ সোহস্থরোত্তমঃ | অত্যথভক্তো দেবেশং 
জগাম মনস| হরিং ॥৮॥ সধ্যানং প্রথমং কৃত্ব। প্রহল!দস্ত ততোহন্রঃ ৷ বিচারয়ামাস ততো 

বিশিষ্টরূপে পদ অর্পণ করেন, সেই দেই স্থানেই পৃথিবী খিশ্ন ও তন্নিবন্ধন নত হইয়া 
পড়েন ॥ ১৬।। মখুসৃদন গর্ভে অবতরণ করিলে, পরমান্ম! যেরূপ বলিয়াছিলেন, তদনগুসারে 

সমুদায় দৈতাগণেরও তেজের হানি হইল || ১৭ ॥ 
ইতি শ্রীবামনপুরাঁণে বামনজন্ম নামক অগ্ঠাবিংশ অধ্যায় ॥ ২৮॥ 

লোমহর্ষণ কহিলেন, সমস্ত অস্ুরকে নিস্তেজ দর্শন করিয়া, অস্থুরেশ্বর বলি নিজ পিতামহ 
প্রহ্নাদকে জিজ্ঞাস! করিল ॥ ১ ॥ তাত! দৈতাগণ, অগ্নিদগ্ধের হ্যায়, অথব। ব্রন্মশাপগ্রস্তের হ্যায় 
সহস1 কিজন্য তেজোহীন হইল || ২॥ ইহার এমন কি ছুরিত অনুষ্ঠান করিয়াছে ; অথব। জ্থর- 

গণে ইহাদের বিনাশ জন্য এমন কি কৃত্যার আবিষ্ষ/র ক।রয়াছে, যাহাতে ইহ'দের তেজের 
হানি হইয়াছে ।। ৩॥ 

লোমহর্ণ কহিলেন, হে ব্রান্মণগণ ! দৈত্যেশ্বর প্রহনাদ পৌন্রকর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া, 
বহুক্ষণ চিস্তা করত, তাহারে কহুতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥ পৃথিবী স্বীয় স্বাভাবিকী স্থিতি ত্যাগ 
করিয়া, বিচলিতা৷ হইতেছেন ; নদী সকল ও সাগর সমস্ত ক্ষৃতিত হইয়। উঠিয়াছে ; দৈত্যগণেরও 
তেজের হানি হইরাছে।। ৫॥ স্র্ষেযাদয় হইলে, শ্রহগণ আর পূর্বের স্ায় গমন করে মা। 

কোন করণে দ্েবগণের পরম সমৃদ্ধি অনুমিত হইতেছে || ৬॥ অয়ি মহাবাছে।! এই কারণ 

অতি মহৎ; ক্ষুদ্র নহে, বিংবচনা করি । কোনরূপ ক্রিয়। করা কর্তবা হইতেছে ॥ ৭। 
লোমহর্যণ কহিলেন, অস্থরাত্তম প্রহ্লাদ দানবপতি বলি:র এইরূপ কহিয়।, অত্যান্ত ভক্তি- 

সহকারে দেবর্দেব জগৎ্পতি বিষ ধ্যানপরায়ণ হইলেন ॥ ৮।। তিনি প্রথমে ধ্যান করিয়া, 
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যথা! দেবং জনার্দনং ॥৯॥ স. দদর্শোদরে তন্যাঃ প্রহ্লাদে। বামনাকৃতিং। তদস্তশ্চ বহৃন্ 
রুদ্রানশ্থি্ মরুতভ্তথা ॥ ১০ ॥ সাধ্যান্বিশ্বাংস্তথা দেবান গন্ধরের্বারগর!ক্ষপান। বিরাচনং 
চ তনয়ং বলিং চান্দ্রনায়কং ॥১১॥ জন্তং কুজজ্তং নরকং বাণমন্তাংস্তথান্থরান্। আত্মানং 
গগনং বাসুং মনস্তোয়ং হুতাশনং 1 ১২॥ সমুদ্রাত্রিদ্রমন্্ীপান্ সরাংসি চ পশৃম্মহীং। বয়ো- 
মন্ত্ুষ্যানখিল|ংস্তথৈব চ সরীস্কপান ॥ ১৩ ॥ সমস্তলোকশষ্টারং ব্রহ্ম'ণং ভবমেব চ। গ্রহনক্ষত্র- 
তারাদ্যানৃধীংশ্চৈব প্রজাপতিং 1 ১৪ ॥ সংপশ্তন্ বিল্ময়াবিই্ঃ প্রকৃতিস্থঃ ক্ষণাৎ পুনঃ। 

গ্রহলাদঃ গ্রাহ দৈত্যেন্দ্রং বলিং বৈয়োচনং তদ ॥১৫॥ বৎস জ্ঞাতং ময়] সর্বং যদর্ঘং ভবতামিয়ং। 
তেজসে। হানিরুৎপন্না তচ্ছ ণু তমশেষত£॥ ১৬] দেবদেবো জগদেযানির্জগদাদিরজঃ গ্রৃভুঃ | 

অনাদিরাদির্বিশ্বগ্ত বরেণ্যো বরদে]হরিঃ॥ ১৭ ॥ পরাবর।ণ'ং পরমঃ পরাপরবতাজতিঃ। 
প্রভূঃ প্রমাণং মানানাং সপ্তলোকগুরোগুরুঃ। স্থিতিং কর্তং জগন্নাথে হদিত্যা গর্ভগঃ 

প্রভূত ॥১৮॥ গ্রভুঃ গ্রভূণাং পরমঃ পরাণামনাদিমধ্যো ভগবাননস্তঃ । ভ্রিলোজ্যমংশেন স- 

নাথমেকঃ কর্তং মহাত্মা দিতিক্াবতীর্ণঃ ॥ ১৯৪ ন যস্য রুদ্রো নচ পদ্মযোনির্নেন্দ্রো ন 
সুর্যোন্্রমরাচিমিশ্রাঃ। জানস্তি দৈত্যাধিপতে ন্বরূপং স বান্তুদ্দেবঃ কলয়াবতীর্ণঃ ॥ ২০ ॥ যমক্ষরং 

বেদবিদেো বস্তি বিশস্তি যত্রেব বিধুতপাপাঃ । বশ্িন্ প্রবি্। ন পুনর্ভবস্তি তং বান্থদেবং 
প্রথমামি চাদিং ॥২১। ভূতান্তশেষাণি যতো ভবস্তি যথোর্শয়ন্যোয়নিধেরজত্রং | লয়ঞ্চ ষল্মিন্ 

সপ পাস সপ ৩ শিশির শী শী িীশীপ্পীশীপী সদ পপ? ১ পসরা ওলা 

পরে ভগবান্ জনার্দ্দমকে যথাযথ বিচার করিতে লাগিলেন।। ৯॥ তখন তিনি অদ্িতির 
উদ্দরে ভাহারে বামনাকারে অবলোকন এবং সেই .বামনদেবের অজরে বন্তগণ, কুদ্রগণ, 
অশ্বিযুগল, মরুদ্গণ ॥ ১০ ॥ সাধ্যগণ, বিশ্বেদেবগণ, গন্ধব্বগণ, উরোগগণ, রাক্ষলগণ, বিরে।চন, 
তদ্দীয় তনয় বলি, ॥ ১১ | জন্ত, কুজন্ত, নরক, বাণ, অন্যান্য অস্তুরনিকর, আত্মা, বায়ু. আকাশ, 
মন, জল, অগ্নি ॥ ১২ ॥ সমুদ্র সকল,'পর্বতসমূহ, দ্রম ছীপ সমস্ত, সরোবরনিকর, পশুবর্গ, পৃথিবী 
মন্থুয্য ও পক্ষিসমূহ, সরীল্গপ সমস্ত ॥১৩।॥ সনস্তলোকশ্রগ। ব্রহ্মা ও ম"হশ্বর, গ্রহ নক্ষত্র ও 
তারাদি, খষি নকলও প্রজাপতি, ইহাদ্দিগকে দর্শন করিলেন ॥ ১৪ | দর্শন করিয়।, বিশ্ময়াবিঃ 
ও পুনরায় ততক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়া, তিনি দৈত্যনায়ক বিরোচনাত্বজ বলিকে কহিলেন ॥ ১৫ ॥ 
বৎস! যেজন্য ভোমাদের সকলের তেজোহানি সংঘটিত হইয়াছে, আমি তাহ। পরিজ্ঞাত 

হউইয়াছি। সবিশেষ সমস্ত শ্রবণ কর ॥ ১৬ ॥ যিনি দেবগণেরও দেবতা, যিনি জগতের যোনি 
ও আদি: যিনি জননরহিত ও সকলের প্রভু ; ধাহার আদি নাই, কিন্তু যিনি সকলের আদি; 
যিনি বরেণ্য ও বরদ? যিনি সকল শোকতাপ হরণ করেন ॥ ১৭॥ পরাঁবর সকলের শ্রেষ্ঠ ও 
পরাঁপরবান্দিগের গতি, যিনি প্রমাণ সকলেরও প্রমাণন্বরূপ; ধিনি সপ্তলোকগুরুর গুরু; 
সেই জগন্নাথ জনাদ্দন জগতের স্থিতিবিধানার্থ অদ্দিতর গর্ভে অবতরণ করিয়াছেন ॥ ১৮ ॥ 

তিনি প্রভূগণেরও প্রভূ ও পরাৎ্পরশ্বরূপ। তীহ্ার আদি নাই, মধ্য নাই, কোনরূপ পরিচ্ছেদ 
নাই। তিনি ষড়বিধ প্রশ্বর্ধ্যপূর্ণ ও অদ্িতীয়শ্বরূপ পরমাত্বী। তিনি ব্রেলোক্যের রক্ষাবিধানার্থ 
স্বকীয় অংশে অবতরণ করিয়াছেন ॥ ১৯ ॥ কুদ্র যাহার স্বরূপ জানেন না, পল্মযোনিও ধাঁহারে 
চিনিতে পারেন না, ইন্দ্র ও হুর্য্যও ধাহারে প্রকৃত প্রস্তাবে অবগত নহেন, মরীচি প্রভৃতিরাঁও 
হার দ্বরূপজ্ঞানে সমর্থ হন না, হে?দৈত্যাধিপতে ! সেই বাসুদেব, অংশে অবতরণ করিয়- 
হেন ॥ ২*॥ বেদবিৎ ব্যক্তিবর্গ ধাহাকে অক্ষরম্বরূপ বলিয়া থাকেন, বিধৃতপাপ। পুরুষগণ 
চরে বীহাতে প্রবিষ্ট হন, যাহাতে প্রবেশ করিলে, পুনর্জন্ম নিরাকৃত হয়, সকলের আদি 
সেই বান্ছদেবকে নমন্কার করি ॥ ২১ ॥ উর্শি সকল যেমন পাগর হইতে উত্তত হয়, সেইরূপ 



২৯শ, অধ্যায়ঃ ] বামনপুরাণমূ । ১১৯ 

প্রলয় প্রয়াস তং বান্দদেবং প্রণতোম্ম্যচিজ্যং ॥ ২২ ॥ রূপঞ্চ চক্ষুগ্রহণে ত্বগেষ। স্পর্শগ্রহেহথে। 
রসনা রসন্য। অ্/ণঞ্চ গন্জগ্রহণে নিযুক্তং তবগ্ত্রাণচক্ষ,ংষি ন তানি বন্য ॥১৩| সর্বেশ্বরে! বেদি তব্যঃ 
স ধুক্ত্যা হনাদ্দিমধ্যং ত্বনঘঞ্চ দেবং। নমামাহস্তং হরিমীশিতারং লোকৈকনাথং ভবতীতি- 
নাশনং ॥ ২৪ ॥ যেনৈকদংষ্ট্রেণ সমুদ্ধ তেয়ং ধরাচল। ধারয়ভীহ বিশ্বং । ইদঞ্চ হর্তা সকলং 

জগদ্যস্তমীভ্যমীশং প্রপতোন্রি বিফুঃং ॥ ২৫ ॥ অংশাবতীর্ণেন চ যেন গর্ভ হৃতানি খেজাংস 

মহান্ত্ুরাণাং। নমামি তং দেবমনগ্তমীশমশেষসংসারতরোঃ কুঠারং ]২৬॥ দেবে! জগদ্যোনি- 

রয়ং মহাত্মাদ যোড়শাংশেন মহান্সরেন্্র । ল্ুরেন্দ্রমাতুর্জঠরং প্রবিঞ্টো তানি বন্তেন বলম্ব- 
পুংধি ॥ ২৭॥ 

বলিকবাচ।. তাঁত কোহয়ং হরিনাম যতো! নে! ভয়মাগতং । সম্ভি মে শতশো দৈত্যা বান্ছু'দব- 
বলাধিকাঃ ॥ ২৮॥ বিপ্রচিত্তিঃ শিবিঃ শলুর্সস্তঃ কৃস্তস্তখৈবচ। হয়শিরা অশংশর! ভঙ্গকারো 
মহাহন্ঃ ॥ ২৯॥ বাতাপিঃ প্রবশঃ শস্ুঃ কুক্ধুরাক্ষশ্চ তৃর্জয়ঃ | এতে চান্যে চ মে সম্তি দৈতেয়! 
দানবাস্তথ। ॥ ৩০ ॥ মহাবল! মহাবীর্ধ্যা। ভূভারধরণক্ষমাঃ ৷ এমামেকৈকশঃ কৃষেে। ন বীর্ধযবলসং- 
মিতঃ ॥ ৩১ ॥ 

লোমহর্ষণ উবাচ। পৌত্রন্ত তদচঃ শ্রত্বা প্রহলাদে! দৈত্যপুক্ষবঃ। সন্োধশ্চ বলিং 
প্রা বৈকুঠাক্ষেপবাদিনং | ৩২ ॥ বিনাশমুপয শ্যন্তি দৈতাস্তে চাপি দানবাঃ। যেষাং 
ত্বম'দূশে! রাজা ছুর্ব দ্ধিরবিবেকবান্ ॥ ৩৩॥ দেবদেবং মহাভাগং বান্থদেবমজং বিভুং। ত্বাম্বতে 

সমস্ত ভূত ধাহা হইতে প্রাছুভূত হইয়াছে এবং গ্রলযসময়ে যাহাতে লীন হইয়া থাকে, সেই 
অচিন্ত্ন্বরূপ বাস্থদেবকে প্রণাম করি।। ২২|॥ যিনি রূপকে চক্ষুগ্রহছণে, ত্বকৃকে গন্ধাগভবে, 
রলনাকে রসগ্রহে এবং ভ্রাণকে গন্ধ'নুপরিগ্রহে নিযোজিত করিয়াছেন; কিন্তু ঘিনি শ্বয়ং ত্বকৃ,ভ্রাণ, 
চক্ষু কাহারই বিষয়ীভূত নহেন ॥ ২৩॥ যিনি সকলের ঈশ্বর ও যুক্তি অনুসারে অবশ্তজ্ঞাতব্য 
ধাহার আদি নাই, মধ্য নাই, পাপলেশের সম্পর্কমাত্র নাই; যিনি নিত্যলীলাময় বিগ্রহ ও 
স্বপ্রকাশ চৈতন্শ্বরূপ, যিনি সকলের নিগ্রান্ুগ্রহে ও তিরঙ্কার পুরস্কারে সমর্থ, বিনি লোক 
সকলের অদ্বিতীয় রক্ষার্র্তা এবং ধিনি ভবভয়বিনাশকর্ত।, সেই হরি।ক নমস্কার করি ২৪॥ 
ধিনি একমাত্র দংগ্ৰাপহায়ে এই পৃথিবীঞ্কে উদ্ধার করিয়াছেন, এবং সমুদায় বিশ্ব ধারণ করিয়। 
আছেন, যিনি সকল জগতের হর্তা, সেই সকলের পুজণীয় ও নিক! সর্বব্যাপী হরিকে নমন্কার 
করি ॥ ২৫ ॥ যিনি অদ্দিতির গর্ভে অংশে অবতীর্ণ হইয়|, অস্থুরগণের তেজঃ হরণ করিয়াছেন, 

সমস্ত সংসারতরুর কুঠারক্বরূপ, অনস্তশ্বরূপ, সই হরিকে নমস্কার করি | ২৬।॥ হে মহাস্থরেন্ত্র! 
সেই জগদ্যোনি মগাত্মা বান্থদেব ষোড়শ অংশমাত্রে স্থরেন্রজননীর জঠরে প্রবি্ হইয়া, তোমা- 
দের বল ও বপু শোষণ করিয়াছেন || ২৭ | 

বলি কহিল, তাত ! যাই] হইতে আমাদের বিপৎ সমাগত হইয়াছে সেই হরি কে? দেখুন, 
বাস্থৃদেব অপেক্ষ+ও অধিকবলশালী শত শত দৈত্য আমার অধীনে অবস্থিতি করিতেছে ।। ২৮ ॥ 
বিপ্রচিত্তি, শিবি, শল্তু' জন্ত, কুজ, হয়শিরা, অশ্বশিরা, ভঙ্গক'র, মহাহ্নু ॥। ২৯॥ বাতাপি, 
প্রবশ, ভুর্জয়, কুকুরাক্ষ ইহার। এবং অন্যান্য দৈত্য ও দ্বানবগণ ॥৩০। সকলেই মহাবল, সকলেই 
মহাবীর্ধ্য ও সকলেই ভূার গ্রহণ করিতে ক্ষমবান্। ইহাদের মধ্যে এক এক জনেরও সমান 
কৃষ্ণের বল নাই ॥ ৩১ ॥ 

লোমহর্ষণ কহিলেন, দৈত্যপতি প্রহ্নাদ পৌত্রের এই বচন আকর্ণন করিয়া, জাতক্রোধ হইয়া, 
ভগবানের আক্ষেপবাদপ্রবৃদ্ত সেই বলিকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥ তোমার অধীনস্থ দৈত্য ও 
দাঁনবগণু সকলেই বিশীশপ্রাণ্ড হইবে) যাহাদের তুমি ঈদৃশ ত্বুদ্ধি ও বিবেকশৃন্ত রাজা । ৩৩ | 



১২০ বামনপুরাণমৃ। [২৯শ, গাধ্যায়ঃ। 

পাপসহ্থল্পঃ কোন এবং বদিষাতি ॥ ৩৪ ॥ য এতে তবতা প্রোক্তাঃ সমন্ত। দৈত্যদ?ানবাঃ। 

সবরন্ধকান্তথ! দেবা: স্থাবরাস্তাশ্চ জাতয়ঃ ॥ ৩৫ ॥ ত্বং চাহঞ্ জগচ্চেদং সার্রিজ্রমনদীবনং | 

সমুদ্র্থীপলোকাশ্চ যচ্চেক্গং যচ্চ নেঙ্গতি॥ ৩৬॥ যন্যাভিবাদ্যদ্বন্দান্য ব্যাপিনঃ পরমায্মনঃ। 
এটকৈকাংশকল! জন্ম কম্তমেবং বদিষ্যতি ॥৩৭॥ খতে বিনাশাভিমুখং ত্বামেকমবিবেকিনং। 
হর্ব, ঘ্বিমজিতা স্মানং ধদ্ধানাং শাসনাতিগং 1৩৮॥ শোচেোহ্হং যম্য মে গেছে জাতন্তব পিতাধমঃ। 
ঘন্ম ত্বমীদুশঃ পুতে! দেবদেবাবমানকঠ ॥ ৩৯ | তিষ্ঠত্যনেকদংলারসভ্যাতৌবিনাশিনী | 
কুষে। ভক্তিরহতাবদবেক্ষ্য ৷ ভবতা নকিং॥ ৪০ ॥ ন:মে প্রিয়তরং কৃষ্ণাদপি দেহং মহায্মনঃ | 

ইতি জানাত্যয়ং লোকে ভবাংশ্চ দিতিজাধম£ ॥ ৪১ ॥ জানন্নপি প্রিয়তরং প্রাণেভ্যোপি হিং 

যম। নিন্দাং করোধি ত্য ত্বমকুর্বন্ গৌরবং মম॥৪২॥ বিরোচনস্তব গুরুগু রুত্তশ্যপ্যহং 
বলে। মমাপি সর্বজগতাং গুরুর্ারায়ণো হরি ॥ ৪৩ "নিম্বাং করোধি তশ্মিংস্বং কুষে। 
গুরুগুরোগুর়ৌ । যন্ম[তম্মাদিহৈষ্বর্যানঠিরদৃত্রংশমেধ্যপি ॥ 8৪1 সদেবো জগতাং নাথো 
বলে মম জনার্দনঃ। নত্বহং প্রত্যবেক্ষাত্তে পিতুর্মান্তোত্র যো গরু ॥ ৪৫ ॥ এতাবন- 
মাত্রমপ্যত্র নিন্দত! জগতো গুরুং। নাঁপেক্ষিতং ত্বয়া বন্মাতল্মাচ্ছাপং দদামি তে॥ ৪৬॥ 

যথা মে.শিরপশ্ছেদারিদং গুকুতরং বচঃ। ত্বয়োক্তমচ্যুতাক্ষেপি রাজ্য স্তথ! 

০০ 

ভুমি ভিন্ন অন্য কোন্ পাপসংক্ষ্ পুরুষ দেবদেব, মহাঁভাগ, জননরহিত, অণিমাদিবিভাবসম্পন্ন 
ভগবানের প্রতি এরূপ বাক্যপ্রয়োগ করিতে পারে || ৩৪ ॥ তুমি যাহাদের নাম £করিলে, দেই 
সমস্ত দৈত্য ও দানববর্গ, অধিক কি, ব্রহ্মার সহিত দেবগণ, স্থাবরাত্ত জাতিসমূহ ॥ ৩৫ ॥ তূমি, 
আমি এবং পর্বত, পাপ, নদী ও বন সহিত সমুদায় জগৎ, সমুদ্র ও দ্বীপসহিত সমস্ত লোক, 
এবং স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত ॥ ৩৬ 1 ধাহার একৈক অংশকল! হইতে জন্মগ্রহণ«করিরাছে ও করি- 
যাছি, যিনি সকলেরই অন্ভিবাদ্য ও বন্দনীয় এবং যিনি সমস্ত 'সংসার ব্যাপ্ত করিয়া আছেন, 
কে ন্ ব্যক্তি তাহারে এরূপ কথ] বলিতে পারে ? ॥৩৭॥ একমাত্র তুমি কেবল বলিতে পার। 
কেননা, তোমার বিনাশ অভিমুখীন হইয়াছে; তাহার উপর তোমার বিবেচনার লেশ নাই? 

তাহার উপর আবার তৃমি ছুবু€দ্ধ, অজিতাত্ব। ও বৃদ্ধগণের শাসন অতিক্রম করিয়াছ ॥ ৩৮। 
সর্বথ। আমি শোচনীয় । কেননা, আমার গেহে তোমার অধম পিতা! জন্মগ্রহণ করিয়াছিল । 

যাহার ওরসে তোমার ন্যায়, দেবদেব বাস্থর্দেবের অবমানকর ঈদৃশ পুত্রের উত্তব হইয়াছে ॥৩৯। 
কষে ভক্তি করিলে, অনেক নংপারনংঘাতপরম্পর। বিনিবৃত্ত হয়। অন্ততঃ আমারও অবেক্ষা 
কর! কি তোমার উচিত নয় ?॥8০॥ মহাম্স। কৃষ্ণ অপেক্ষ। আমার দেহও প্রিয়তর নহে । ইহা 
সঙ্কল লোকেই জানে এবং দৈত্যাধম তুমিও ইহা অবগত আছ ॥ ৪১। তুমি হবিকে আমার 
প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর জানিয়াও, আমার অগৌরব করত, তাহার নিন্দা করিতেছ ॥ ৪২। 
দ্রেখ, বিরোচন তোমার গুরু । আমি আবার তাহারও গুরু । হরি আবার আমার ও সমুদায় 
জগতের গুরু || ৪৩ ॥ এইরূপে গুরুর গুরুর গুরু ভগবান্ কৃষ্ণের তুমি নিন্দা কগিতেছ। 
এই কারণে অচিব্রক্কাল মধ্যেই ভুমি এরর হইবে ॥ ৪৪ ॥ সেই জ্রনার্দন আমার ও বিশ্ব- 
সংসারের নাথ । আমি তোমার পিঠার মান্য। তথাপি ভুমি আমার প্রত্যবেক্ষ। করিতেছ 
না৭। ৪৫ ॥ যেহেতু. তুমি নগদ্্গুরু জনার্দনের নিন্পাবাদে প্রবৃত্ত হইয়া, এতাবম্মাত্র ৪ 
অপেক্ষা করিলে না, সেইহেতু তোমারে শাপ দিৰ$ ৪৬॥ তুমি ভগবানের যে নিল্গাথাদ 
করিলে, তাহা আমার শিরশ্ছেদ অপেক্ষাও গুরুতর । সেইজন্য তুমি রাজ্যব্রই ও পতিত 
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পত॥৪৭1 যথা ন কৃঞ্চ'দপরঃ পরিত্বাণ ভবার্বে। তথাচিরেশ পশণ্ঠেংং তবস্তং 
কাজ্যবিচ্যতং ॥ ৪৮ | 

ইতি গ্রীবামূনপুরাপে সরোমাঙ্াম্মো গ্রহলাদবাকাং নামক একোনন্রংশোহধা|য়ঃ ॥ ২৯ | 

ব্রিংশোহধ্যায়ঃ | 

লোঁমহর্ষণ উবাচ । ইতি দৈত্যপতিঃ শ্রত্বা গুরোব্ধচনম্য়ং | গ্রসাদয়ামাল গুরং প্রণি- 
পত্য পুনঃ পুনঃ ॥ ১। 

বলিরুবাচ। প্রণীদ তাত মা কোপং কুরু মোহছুতে ময়ি। বলাবলেপমূটেন ম়ৈতদ্বাক্য- 
মীরিতং ॥২॥ মোহাপহতবিজ্ঞানঃ পাপোহং দিতিজোতম। যচ্ছপ্ডোন্মি হুরাচারত্তৎ সাধু 

ভবতা কৃতং ॥৩॥ রাজাভ্রংশং যশোভ্রংশং প্রন্দ্যামীতি ততম্তরহং । বিষঞ্জোদি যথা তাত 
তখৈবাবিনয়ত কৃতঃ ॥ ৪ ॥ ব্রৈলোটক্যম্ব্যমন্দ্ব! কিমপীহ ন ছুলতং। সংসারে ছুলভা 
ত্তাত গুরুবে৷ যে তবদ্ধিধাঃ ॥ ৫ | তথ প্রপীদ নমে কোপংকর্ত,মহদি দৈত্যপ। ত্বঘক্ষোপপরি- 
দগ্ধোহং পরিতপ্যে দিবানিশং ॥ ৬ ॥ 

প্রহ্ন'দ উবাচ।. বস কোপেন মে মোহে! জনিতস্তেন তে ময়া। দত্তঃ শাপোবিবেকশ্চ 

মোহেনাপকৃতো! মম ॥৭॥ যদ মোহেন মেজ্ঞানং ন ক্ষিপ্তং শ্যান্সহাস্থর়। তৎ কথং 
সর্ধগং জানন্ হরিং কঞ্চিচ্ছবাম্যহং ॥৮॥ যোহয়ং শাপে ময়া দত্তে*্ভবতে দৈত্যপুজব। 
ভাব্যমেতেন তে নূনং ভম্মাত্বং মা বিষীদ বৈ॥৯॥ অদ্যগ্রভৃতি দেবেশে ভগবত্যচ্যুতে হয । 

হইবে || ৪৭॥ কৃব বিন। ভবপাগরে অন্য কেহ পরিত্রাণ করিতে পারে ন|। সেইহেতু, 
অচিরকাঁলমধ্যেই তোমারে যেন রাজ্যভ্র৪ অবলোকন করি ॥ ৪৮ ॥ 

ইতি শ্রীবামনপুর়াণে প্রহ্লাদ্দ বাক্য নামক উনত্রিংশ অধ্যায় ॥ ২৯ ॥ 

লোমহর্ষণ কহিলেন, দৈত্যপতি গুরুর এইঞপ অপ্রিষ বচন শ্রবণ করিয়া, বারংবার প্রণিপাত- 
পুর:সর তাহারে প্রসন্ন করিতে লাগিল ॥ ১ ॥ এবং কহিল, তাত! প্রসন্ন হউন। আমি মোছে 

আচ্ছন্ন হইয়াছি। আমার প্রতি কোপ করিবেন না । আমি বলগর্কবে হতজ্ঞান হইয়।, এইরূপ 
বলিয়াছি ॥ ২ ॥ মোহবশতঃ আমার কর্তব্যাঃর্তব্যবোধ অপহত হইয়াছে । বলিতে কি, 
আপনি পাপাত্ব। ও.দুরাচার আমাকে যে শাপ দিয়।ছেন, তাহ! ভালই করিয়াছেন ॥৩॥ আমি 
আপনার শাপে রাজ্য ভ্রত্ ও যশোত্রষ্ট হইৰ। তাত! আপনি আমার এই ওদ্ধত্যবশতঃ বিষ 
হইয়াছেন ॥ ৪ ॥ দেখুন, ভ্রৈলোক্যের এশ্বর্যয অথব। অন্যবিধ বস্তও দুর্লভ নহে। কিন্তু সংলারে 
আপনার ন্াঁয় গুরু.অতি ছুলভ ॥ ৫ ॥ অতএব প্রসন্ন হউন। আমার প্রতি রোষবশ হইবেন 
না। আপনার কোপে নিতাস্ত দগ্ধ হইয়।, আমি দিবানিশ পরিতাপ অনুভব করিতেছি ॥ ৬ ॥ 

প্রহনাদ কহিলেন, বৎস! রোষবশত: আমার মোহ সমুডুত এবং সেই মোহবশে আমার 
বিবেক অপহৃত হইয়াছে । তঙজ্জন্য আমি তোমারে শাপ দ্িরাছি॥ ৭ ॥ অয়ি মহাম্থ্র! 
যর্দি মাহবশে আমার জ্ঞান বিক্ষিপ্ত না হইত, তাহ। হইলে, সর্বব্যাপী হরিকে অবগত হইয়াও, 
আমি কাহাকেও কি শাপদান করিতে পারি?॥৮॥ হে দৈত্যশ্রেষ্ঠ! আমি তোমারে যে 

শপ দিয়াছি, তাহা অবস্থই ঘটিবে। তজ্জন্য তুমি বিষ হইও ন18৯1 আজি হইতে তুমি 
১৬ 
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ভবেস্তবং ভক্তিম,নীশে স তে ভ্রাতা ভবষ্যতি ॥ ১০ ॥ শাপং প্রাপ্য চ মে বীর দেবেশঃ মংস্মতস্বধ! | 
তথ। তথা বাঁদযমি শ্রেয়ন্্ং প্রাপ্ল্যসে যথা ॥ ১১ ॥ 

লে মঞ্ষণ উবাচ। অরন্দতের্গর্ভমাাদয সর্বককামলমুন্ধদঃ। ক্রমেতধব, হরিবৃন্ধং দে £ 
প্রাপ্ডে। মাযশ':॥ ১২ ॥ ততে। মাসে চ দশমে কালে প্রসব আগতে । অজায়ত সগোবিন্দ 
তগখান্ বামনাকুতিঃ ॥ ১৩ ॥ জবতীর্দে জগন্নাথে তল্মন্ সর্ব।মশ্বরে। দেবাশ্চ মুমুচৎ2থং 
দেবম।তা [দতিভ্তথা ॥ ১৪॥ ববুর্বাতাঃ সুথস্পর্শাঃ তিরজস্কমভূন্নভঃ ধর্ম চ সর্বভূতানাং 
তদা মতিরজায়ত ॥ ১৫ ॥ নোদেগশ্চাপাভূদ্দেহে মানবানাং ধিজোৌওম £| তদা হি সর্বভূতানাং 
বস্থ। মতিরজায়ত | ১৬॥ তং জাতমাত্রং ভগবান্ ত্ন্ষ লোকপিতামহঃ । জাঙকর্মপিকাং 
কহ ক্রিয়াং তুইাব চ প্রভুঃ ॥ ১৭। 

ব্রদ্বোবাচ। জয্ভাধীশ জয়'জেয় জয় সর্বগুরে!হরে জশ্মঘৃত্য্রাভীত জয়ানংত জয়াঢাত॥১৮। 
জয়াজিত জয়াশেষ জগ্াব্যক্তত্থতে জয়। পরমর্থার্থ মর্ধজ্ঞ জ্ঞানজ্ঞেয়ার্থনশ্চিত ॥ ১৯ । 
জরা শযজগৎ্সাক্ষিন জগত্কর্তর্জগদ্গুরো। জগঞ্োহজগতশ্চেশ স্থিতোৌ পান্য়ম জয় ॥ ২০॥ 
অয়াধিল জয়াশেষ ভয় সর্বহদিস্থিত। জযাদিমধ্য ংতমধ সর্বজ্ঞ নময়ে'ততম ॥ ২১ ॥ মুঘুস্ষভিরনি- 
দেশ নিতাহই জয়েশ্বব। যোগিভমুক্তিকাৈস্ত দমাপদভনভূষণ ॥ ২২ জয়াতিহস্্র দুজ্রেয় 
জগন্মল জগণন্ময়। জয় হুঙ্ষমতিছুক্টাস্বং জয় যোগিন্নতীক্য় ॥ ২৩৭ জয় ন্বমায়াযে গম্থ শেষ- 

সেই দেবদেব ভগবান অচ্যুতে ভক্তিনান্ হও। তাহা হইলে, তিনি হোমারে পরিন্রাণ করি- 
বেন॥ ১০॥ তুমি মতকর্তৃ* অভিশপ্ত হইয়|, যদি তগবান্কে ন্মরণ কর, তাহা হইলে, ষে 
যেরূপে তোমার মঙ্গল হইতে পরে, আমি তাহা সবিশেষ কীর্তন করিব ॥ ১১ ॥ 

লোমহ্র্ণ কহিলেন, এদিকে সর্বকামসমৃদ্ধিদ, মহাযশ।, ভগব;ন্ হরি অগ্িতির গর্ভে 
অবতরণপূর্ব$ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥ অনন্তর দশম মাস উপস্থিত 
হইলে, যথাদময়ে প্রসব সমাগত হইল। তখন ভগবান্ গোবিন্দ ব.মনঘুর্তিংত জন্মগ্রহণ করি- 
লেন॥ ১৩॥ সমুদ্বায় অমরগংণ। ঈশ্বর জগন্নাথ হরি জবতীর্ণ হইলে, দেবগণ ও অদ্দিতি 
মকলেই ছুঃখ বিসর্জন করিলেন ॥ ১৪ ॥ সমীরণ স্তৃথম্পর্ণ হইয়া, সঞ্চরমাণ হইল। আকাশ 
নির্মল হইয়। উঠিল । সমুদায় প্র,ণীর ধর্মে মতি হইল ॥১৫॥ হেন্বিজে,ত্তঘবর্গ! ম|নবগণের 
দেহে আর উদ্বেগ রহিল না। সকল প্রাণিই স্ুগ্ছচিত্ত হইল 1 ১৬। 

লোকপিতামহ ব্রদ্ম। জাতমাত্র তাহার জাতকর্মাদি ক্রিয়। সমাহিত করিয়া, এই বলিয় 
স্তব কিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥ হে অধীশ ! তোমার.জয় হউক। হে অজেয়! ছোঁমার জয় 
ঘউক। হে সর্বগুরো হয়ে! তোমার জয় হউক। হে জন্মমৃত্যুজরাতীত অনত্তস্বরপ অঢ্যত 
ভোমার জ। হউক ॥১৮॥ হে অজিত ! তোমার জয় হউক। হে অশেষ! ভোঁমার জয় হউক। 
হে অব্যক্ত! হে গ্থিতিস্বপ্প! তোমার জয় হউক হে পরমাথন্বরপ ! হে সর্বজ্ঞ! হে 
জঞানন্বরূপ ! হে জেয়ার্থনিশ্চিত! তোমার জয় হউক॥১৯॥ হে সমস্ত জগতের সাক্ষিরপিন্। 
তোমার জয় হউক। হে জগত্কর্তা! হে জগদ্গুরে।! তোমার জয় হউক। হে জগতের 
ঈশ্বর! হে জগতের স্থিতিবিধায়ক ! তোঁম.র জয় হউক ॥২০॥ হে অখিল 1! তোমা জয় 
হউক। হে জশেব! তোমা জ।হউক। হে সকলের হুদয়স্থিত! তোমার জয় হউক। হে 
আদিমধ্যান্তম। | হে দর্বগানময়! হে উত্তম! তোমার জয় হউক ॥ ২১॥ হে মুঘক্ষগর্ণের 
অনির্পেশ্য | হে নিত্যহযট! হে ঈশ্বর! তোমার জয় হউক। হে দমাদিগুপভ্যণ! তোমার 
জয় হউক ॥২২॥ হে অতিহুস্ম ও ছুজ্ঞেয়ম্বরূপ! হেভগল্পল ও জগন্ময়! তোমা4 জয় হউক। 
হে হুক্লাতিহুত্স্ববপ! তোমার জয় হউক। হে যোশিন! হে অতন্ডিয্! তোমার জর 
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ভোগশয়াক্ষর। জয়ৈকদং্াপ্রাত্তেন সনুদ্ধ তবনুম্ধর ॥ ২৪॥ নৃকেদরিন্ সুর।রাতিবক্ষ্থল- 
বিদারণ। সাংপ্রতঙ্জয় বিশ্বান্মন্ মায়াবামন কেশব ॥ ২৫ ॥ শ্বমায়াপটলচ্ছন্ন জগদ্ধাতর্জনার্দন। 
জয়াচিন্ট্য জয়ানেকম্বরূটপকনিধে প্রভো ॥ ২৬॥ বর্দন্ব বপ্ধিতানেকবিকারপ্রকতে হরে । তষৈষা 

জগতীশেষদংস্থিতা ধর্মপন্ধতিঃ ॥ ২৭ ॥ ন ত্বামহং ন চেশানো! নেজ্জ্াদ্যান্ত্িদশ] হয়ে। জ্ঞাতুমী- 
শান খষয়ঃ সনকাদ্যান যোগিনঃ ॥ ২৮ ॥ ত্বং মায়াপটসম্বীতো! জগত্যত্র জগত্পতে | কম্ত্াম্বে- 

সাতি সর্ধেশ ত্বৎ্প্রসাদং বিনা নরঃ॥ ২৯॥ ত্বমেবারাধিতো। যেন প্রপাদন্ুমুখ প্রভে]। 
সএব কেবলং দেব বেত্তি তাং নেতরো জনঠ ॥ ৩০ ॥ নন্দীশ্বরেশ্বরেশান বিভো বর্ধন্ব বামন । 

প্রভবারাস্য বিশ্বস্ত বিশান্মন্ পৃথুলোচন ॥ ৩১ ॥ | 
লোমহর্ষণ উবাচ। এবং স্ততো| হৃধীকেশঃ স তদ1 বামনাকৃতিঃ। প্রহ্স্য ভাবগম্ভীরমুবাঁচারূট- 

সম্পদম্ ॥৩২ ॥ স্ততোহং ভবত। পূর্বমিভ্্রাদ্যৈঃ কম্তঠপেন চ। ময় চাশ্য প্রতিজ্ঞতমিন্ত্রস্থ 
ভূবনত্রয়ং ॥ ৩৩ ॥ তৃয়শ্চাহং স্তো হত্যা তন্যাশ্চাপি মযাশ্রুতং। যথ! শক্রায় দাশ্যা[ম ত্ৈ- 
লোক)ং হতকণ্টকং ॥ ৩৪ ॥ সোহ২হং তথ। করিষ্য/মি যথেন্দ্রো জগতঃ পতিঃ। ভবিষ্যতি সহ- 
আক্ষঃ সতামেতদ্ব বীমি বঃ॥ ৩৫ ॥ ততঃ কষ্ণাজিনং ব্রন্ম। হাষকেশায় দত্তব ন। ষাজ্ঞাপবীতং 
ভগবানাদৌ তন্য বৃহস্পতিঃ ॥ ৩৬ ॥ আধ ঢমদদদ্দণ্ডং ম্রীচিব ্ষণঃ ন্ৃতঃ। কমগুলুং বসিষ্শ্চ 
কুশাংশ্চীরমথাংগিরাঃ। আপনঞব পুলহঃ পুলন্ত।; পীতবাপলী ॥ ৩৭ ॥ উপতন্ধস্চ তং বেদাঃ 

হউক ॥ ২৩ ॥ হে স্বমাধাযোগন্থ ! তোমার জয় হউক। হে শেষভোগশাধিন্! হে অক্ষয়রূপিন্! 

তোমার জয় হউক | হে একমার দন্ত দ্বারা বস্থুদ্ধরাঁর উক্কারকাঁরিন্! তোমার জয় হউক ॥ ২৪।| 
হে হিরণ্যকশিপুর হৃদর়বিদারিন্ নুনিংহরূপিন্! তোমার জয হউক । অধুনা, হে মায়াবীমন- 
মৃত্তিধারিন্! হে বিশ্বাস্মন! হে কেশব! তোমার জয় হউক ॥২৫॥ হে শবকীর মায়াঁজালে জাচ্ছ্ ! 
হে জগৎবিধাতঃ। হে জনার্দন! তোমার জয় হউক। হে অচিত্য ও অনেকশ্বরূপ | হে 
একনিধে ! হে প্রভে|! তোমা জয হউক || ২৬1। হে বর্ধিত! তুমি বর্ধিত হও। হে 

অনেক ! হে বিকার ও"প্রন্ীতিন্বরূপ ! হে হরে! তুশিই এই সংসারের সর্বন্ন £ধর্শমপদ্ধতি স্থাপন 
করিযাছ ॥ ২৭ ॥ আমি তোমারে অবগতি নহি । মহাঁদেবও তোমার স্বরূপ বিদিত নহেন। 

ইন্দ্রাি দেবগণ ৪ তোমারে জাঁনিতে ;পা.রন ন।। খধিগণ ও সনকাদি যোগিগণওড তোমার 
রূপ পরিজ্ঞ'ত নহেন ॥ ২৮॥ হে জগৎ্পতে ! তুমি মায়াপটে সংবীত হইয়া, এই জগত্তীতলে 
বিরাজ করিতেছ। অতএব, হে নর্কেশ ! কোন্ ব্যক্তি তোমার প্রপাঁদ ব্যতিরেকে তোমারে 
জানিতে পারিবে? ॥ ২৯॥ হে প্রনাদস্ুমুখ ! হেঃপ্রভো ! যে ব্যক্তি তোমার আরাধন! 

করে সেই কেবল তোমারে অবগত হয়, অন্যে নহে ॥৩০॥ হে নন্দীশ্বরেশ্বরেশ ! 

হ্কে বামন! তুমি বর্ধিত হও। হে পৃথুলোচন! হে বিশ্বাস্মন্! তুমি এই বিশ্বের প্রভবার্থ 
বর্ধিত হও ॥ ৩১ ॥ 

লোমন্র্ষণ কহিলেন, ব।মনরূপী হৃধীকেশ এই প্রকার স্তত হইয়া, স্টমখুর্ হাঁগ্ত করিয়া, অর্থ- 

গৌরবধুক্ত ভাবগন্ভীর বাক্যে কহিলেন ॥ ৩২ ॥ পুর্ববে আপনি ইন্দাদি অমরগণ ও কশ্তপের সহিত 
আমার স্তব করিয়াছিলেন । তদন্থুদারে আমি ইন্দ্রকে ভুবনত্রয়দ্ানে প্রতিশ্রত হই ॥ ৩৩। 
পুনরায় অদিতি স্তব করিলে, তাহারও নিকট এ্রর্ধপ প্রতিজ্ঞা করিয়া, বলিয়াছিলাম, ইন্দ্রকে 
কণ্টক উৎখাত করিয়া, .ভ্রিভুবন প্রদান করিব ॥ ৩৪ ॥ অতএব যাহংতে সহশ্রলোচন ইন্ত্ 
জগতের পতি হন, আমি তাহাই করিব। অগপনাদের নিকট সত্য বলিতেছি ॥ ৩৫ ॥ 

তখন ব্রহ্ষ। সেই বামনরূণী হৃমীকেশকে কৃষ্ণাজিন, তগবান্ বৃহম্পতি যজ্ঞোপবীত ॥ ৩৬। 
ব্রহ্মার পুত্র মরীচি পল|শ নর্ষিত দণ্ড, বশিষ্ঠ কমগুলু, অঙ্গির1 কুশ ও চীর, পুলহ জাঁসন ও পুলস্ত্য 
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প্রণবোচ্চারভূষণাঃ। শান্াণ্যশেষাণি তথা সাংখ্যযোগোক্তয়স্তধা ॥৩৮॥ স বামনে! জটা 
দৃণ্ডী ছত্রীধৃতকমণ্ডনুঃ। সর্বদেবময়ো! দেবো বলেরধ্বরমভাগাৎ ॥ ৩৯॥ যত্র যত্র পদংবিপ্লা 
ইঁভাগে বামনো দদৌ। দাঁত ভূমিধিবরং তত্র তত্রাভিপীড়িতাঁ॥ ৪* ॥ ল বামনো জড়গতি- 
মু ছু গচ্ছন্ সপর্বাং। সাত্রিত্বীপবনাং সর্বাঞ্চলয়ামাস মেদিনীং ॥ ৪১ & বৃহস্পতিস্ত শনটক- 
মর্গং দর্শয়তে শুভং। তথা ক্রীড়াবিনোদার্ধে গতির্গণ্ত সা ভব ॥ ৪২ ততঃ শেষে। মহা 
নাগে| নিঃস্ত্যাসৌ রসালাৎ। সাহাধাং কলয়ামাল দেবদেবন্ত চক্রিণঃ ॥ ৪৩ ॥ তদন্তাপি চ 
বিখ্যাতং মছাবিপুলসুতমং। তন্য সন্দর্শনাদেব নাগেভ্যে। ন ভয়ং ভবেৎ 189) 

ইতি জ্রীবামনপুরাঁণে সরোমাহাম্ব্ে বলিযজ্ঞে বামনপ্রস্থানং নাম তরিংশেহধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥ 

একত্রংশোহ্ধ্যায়ং | 
লোমহূর্ষণ উবাচ। সপর্বতবনামুর্খী দু সংক্ষুভিত'ং বলিঃ। পগ্রচ্ছোশনসং শুক্রং 

প্রণপত্য কৃতাঞ্জলঃ॥ ১॥ আচার্য কফোভমায়াতি সাভূভৃবন1 মহী। কষ্ম চ্চ নাম্দরান ভাগান্ 
প্রতিগৃহ স্ত বহু £॥ ২ ॥ ইতি পৃষ্টোহথ বলিন| কাব্যো বেদবিদ।্বয়ঃ। উবাচ দৈত্যাধিপতিঞ্ষিরং 
ধ্যাত্ব। মহামাণ্ডঃ ॥৩॥ অবতীর্ণে। জগদেঘানিং কণ্তপপ্য গৃছে হরিঃ। বাঁমনেনেহ কূপেণ 
পরমাত্মা সনাতনঃ ॥ ৪ ॥ সনুনং ষজ্ঞমায়াতি তব দানবপুক্রবঃ। যস্য পাদপ্রতিক্ষেপাদ্দিয়ং 
গ্রচলিতা মহী॥ ৫ ॥. কম্পত্ত গিরঃশ্চৈর সং্ষধা মকরালয়াঃ। টৈনং ভূতপতিং ভূ[মঃ সমর্থ 
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পীতবন্্রযুগল প্রদান করিলেন ॥ ৩৭ ॥ প্রণবোচ্চারভূষিত .বেদ সকল, অশেষ শান ও সমুদায 
সাংখ্যযোগোক্তি, তাহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইল ॥ ৩৮ ॥ সেই পর্বদেবমর দেব বামন জট।, দণ্ড, 
ছত্র ও কমণ্ডণু ধারণ করিয়া, বলির যজ্ঞে গমন করিলেন ॥ ৩৯ ॥ হে বিঞ্বর্গ! তিনি গমন- 
সময়ে যে যে ভূভাগে পদ প্রদান করিতে লাগিলেন, পৃথিবী সেই সেই স্থানেই অভিপীড়িত 
হইয়া, ছিদ্রযুক্ত হইয়। উঠিলেন ॥ ৪০ ॥ তিনি মৃদুমন্দ গমন করিলেও, সমগ্র পৃথিবী পর্ধত, 
বন ও দ্বীপ নকলের সহিত বিচলিত হইতে লাগিলেন ॥ 3১॥ বৃহস্পতি ধীরে ধীরে তাহারে পথ 
দ্বেখাইয়! চলিলেন। তিনি পৃথিবীতে ক্রীড়াবিনোদার্থ তাঁদৃশ গতি অবলম্বন করিলেন ॥ ৪২ ॥ 

তখন মহানাগ শেষ রসাঁতল হইতে বিনিঃক্ত হইয়া, সেই বামনরূপী দেবদেব চক্রির সাহায্য 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৪৩॥ তাঁহার এই নাহায্যকরণ সংসারে সর্বত্র অতি বিস্তৃতরূপে ও 
বিশিষ্টবিধাঁনে বিখ্যাত হুইয়াছে। তাহার সদর্শনে সর্পভয় তিরোহিত হইয় থাকে ॥ ৪৪ ॥ 

ইতি শ্রীবামনপুরাণে বলিযজ্ঞে বানের প্রস্থান নামক ত্রিংশ অধ্যায় ॥ ৩০ | 

লৌমহর্ষণ কহিলেন, সমগ্র বন্ুমতী পর্বত ও কানন নহিত সংক্ষুক হইয়া! উঠিলে, বলি এই 

ব্যাপার জবলোকন ও কৃতীঞ্জলি হইয়া, গুরু শুক্রকে গুণিপাতপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, 

আচার্ধ্য ! সাগর, পর্বত ও অরণ্যনহিত অখণ্ড. মেদিনীমগ্ুল কিকারণে ক্ষুব্ধ হইয়াছে এবং 
জগ্নিই বা কিজন্য জন্থরভাগ গ্রতিগ্রহ করিংতছেন না? ॥ ১ ২। 

বেদবিদবরিষ্ঠ মহামতি শুক্র বলিকর্তৃক এইরূপ পৃষ্ট হইয়!, বহক্ষণ চিত্ত! করিয়া, তাঁহারে 
কহিলেন ॥ ৩ ॥ জগদ্যোনি পরমাত্বা সনাতন হরি কশ্ঠপের গৃহে বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়া- 
ছেন ॥ ৪ ॥ হেদানবপুঙ্গব! তিনি নিশ্চয় তোমার যজ্জে আদিতেছেন। তীহারই পাদপ্রতি- 

ক্ষেপে এই পৃথিবী প্রকম্পিত হইয়৷ উঠিয়াছেন ॥ ৫ ॥ পর্বত সকল বিচলিত হইতেছে এবং 
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যোঁঢ়মীস্বরং ॥ ৬৪. সদ্দেবাস্ুরগন্ধরর্ষক্ষরাক্ষপপন্নগ|। অনেনৈব ধৃত ভূমিরাপোঘিঃ 
পবনে। নভ£। ধারয়ভ্যথিলান্ দেবান্ মনুষ্যাংশ্চ মহান্থরান্ ॥ ৭॥ ইয়মস্য জগদ্ধাতুর্মায়া 
কৃষণপ্য দুত্তাজা।  ধার্ধধারকভাঁবেন যথা] সংপীড়িতং জগৎ ॥৮॥ তৎসন্নিধানাদম্থর! ভাগ- 
হাঁরাঃ স্থরোগুমাঃ। . ভূঙ্জতে নাস্থরান্ ভাগানপি বৈ ভে ত্রয়েগ্নয়ঃ ॥ ৯৫ গশুরুস্য বচনং শ্রত্ব। 

হষ্টরোমাব্রবীঘপিঃ। ধন্তোহহং কৃতপুণ্যশ্চযতো যজ্ঞপ্তিঃ স্বয়ং | ১০ ॥ যক্ঞমভ্যাগতে। বরক্মন্ 
মতঃ কোহাগ্ঠাধিকঃ পুমান্। যং ফোগিনঃ সদোছ্যক্তাঃ পরমাত্মানমব্যয়ং ॥ ১১॥ প্ঈ,মিচ্ছস্তি 

দেবোসৌ মমাধ্বরমুপেষাতি। ঘন্ময়াচার্য্য কর্তব্যং ন্মমাদেষ্ট মরি ॥ ১২1 
শুক্র উবাচ। যজ্ঞগ্ভাগভূজে| দেবা বেদপ্রামাণ্যতে'ইস্থর। ত্ববা তু দানবা দৈত্য 

যজ্ঘভাগভূজঃ কৃতাঃ ॥১৩॥ অয়ঞ্চ দেব? সত্বস্থঃ করোতি স্থিতপালনং। বিল্যইর্চ তখৈবাঁংতে 
বয়মন্তি প্রজাঃ প্রভু ॥ ১৪ ॥ তব! তু বঞ্চিত দেবা নূনং বিষ স্থিতৌ স্থিতঃ।  বিদিতৈ- 
তন্মহারাজ্ম কুক যত্তে মনে! গতং ॥১৫॥ত্বয়।চ দৈত্যাধিপতে শল্লকেপিহি বস্তনি। প্রতিজ্ঞা 
নৈব বোট়বা! বাচ্যং সাম তথা ফলং। ১৬। কৃতকৃত্যস্ত দেবস্য দেবার্থধ।পি কুর্ববতঃ। 
নালন্দাতৃমহং দেব ত্য] বাচ্যন্ত যাচতা ॥ ১৭ ॥ 

বলিরুবাচ। ব্রহ্ষন্ কথম্ং ব্রযামন্তেনাপি হি যাচিতঃ | নংস্তীতি কমু দেবেশং সংসারাঘৌঘ- 
হাঁনিণং ॥ ১৮৪ ব্রতোপবানৈর্বিবিধৈর্মঃ গ্রভূগৃহ্িতে হরিঃ। স চে্বক্ষযতি দেহীতি গোবিনাঃ 

সাগর নকল সংক্ষু হইয়াছে । পৃথিবী ভূতপতি ঈশ্বরকে বহন করিতে পারিতেছেন না ॥ ৬। 
তিন দেব, অন্থুর, গন্ধবর্ষ, যক্ষ, রাঁক্ষন ও পন্নঈগসহিত এই গুথিবী, জল, অগ্নি, আকাশ, অনিল 
এবং সমুদায় দেবগণ, মন্ুষ্যগণ ও মহান্থরগণ সকলকেই ধারণ করিয়। আছেন ॥ ৭ ॥ জগ- 
দ্বিধাঁতা কৃষ্েের এই মায়। ছুষ্পরিহর | দেখ, সমস্ত নংসার ধার্ধযধারকভা.ব সংগীড়িত হইয়। 
থাকে ॥৮॥ সুরোত্তমগণ তাহার সন্নিধান হইতে ভাগহর হইযাঁছেন ; অস্গুরগণ নহে। এই 
কারণে অগ্রিত্রয় অস্তরভ।গ প্রতিগ্রহ করিতেছেন না| ॥ ৯ ॥ 

শুক্রের কথ শুনিয়!, বল লোমাঞ্চিত হইয়, বলিতে লাগিলেন, আমিই ধন্য। জামিই 

কৃতপুণ্য! যেহেতু, স্বয়ং যজ্ঞপতি জনার্দন ॥১০ ॥ যজ্ঞে আসিতেছেন। অতএব ক্রহ্মন্! 
আম। অপেক্ষ। অন্ত কোন্ ব্যক্তি আধিক্যবিশিষ্ট ? দেখুন» যোগিগণও সর্বদা উদ্যুক্ত হইয়া, 
যে অবিনাশিশ্বরূপ পরমাকআ্মীরে ॥ ১১ ॥ দেখিবার জন্য উৎসুক হন, সেই ভগবান্ মদ্দীয় অধবরে 
আগমন ক্রবেন। অতএব, আচার্ধ্য ! যেরূপ অনুষ্ঠান কর। কর্তব্য, আদেশ করুন ॥ ১২ ॥ 

শুক্র কহিলেন, হে অস্থর ! বেদপ্রামাণ্যতঃ দেবগণই যজ্ঞভাগ ভোগ করিয়া থাকেন; কিন্তু 

তুমি দানবদ্দিগক্কে যজ্ঞভাঁগভাগী করিয়াছ ॥১৩॥ এই সত্বগুণবিহারী ভগবান্ বামন স্থিতি 
পালন করিয়া থাকেন। এবং স্বয়ং কৃষ্টি করিয়।, কক্সান্তে সমুদায় ভক্ষণ করেন ॥ ১৪॥ তুমি 

দেবগণকে বঞ্চনা করিয়াছ; কিন্ত বিষণ স্কিতিপালনে সর্বদাই ব্যবস্থিত জাছেন। অয়ি 

মহারাজ! ইহ! জানিয়া, তোমার যাহা মনে আইসে, কর | ১৫॥ অয়ি দৈত্যপতে! তুমি 
কখন হ্বল্পমাত্র বস্তও প্রদান করিব, বলিয়।, বামনের নিকট প্রতিজ্ঞা করিও না । কেবল মিষ্ট 

বাক্য প্রয়োগ করিবে; তাহাতে ফল পাইবে ১৬॥ সেই ভগবান্ যদ্দিও স্বভাঁবতঃ কৃতকৃত্য, 
তথাপি দেবগণের প্রয়োজনসাঁধনে ,উদ্যত হুইয়াছেন। অতএব, তাহারে কহিবে, হে দেব! 
আপনি যাহা যজ্ঞ! করিতেছেন, আমি তাহ! দিতে পারিব না ॥ ১৭ ॥ 

বলি কহিলেন, বর্মন! আমি .কিরূপে এরূপ বলিতে পারিব। দেখুন, সামাঁন্ লোকেও 
যান্ত। করিলে, যখন আমি তাহারে, নাই, বলিতে পারি না, তখন ধিনি সংসারপ্রবাহপরম্পর 
নির্ঘরণ করেন, সেই অমরাঁধীশ ভগবানকে কিরূপে এরূপ বলিব ১৮॥ বিবিধ রত ও উপবান 



১২৬ বাঁমনপুরাণম্থা [৩১শ, অধ্যায়ঃ । 

কিমছোইধিকং ॥ ১৯ | যত্প্রীতকরণ'য়ৈথ পুংনিঃ শৌচগুণা্তৈ2| যজ্ঞাঃ ক্রিয়ন্তে দেংস্চ 
সমাং দেহীতি বক্ষ্যতি ॥২০॥ তৎ সাধ্ স্থুকৃতং কর্ম্ম তপঃ সুচণ্রতঞ্চ নঃ। যন্ময়া দত্তমীশশ্চ 
হয ম-দান্যাতে হরি; ॥ ২১ ॥ নাস্তীত্যহং গুরে। বক্ষ্যে কথমাগতমীশ্বরং ॥ প্রাণত্যাগং কক্ষ্যামি 
ন নান্তীতি নমে কচিত॥২২॥ তরদেববাঞ্ছশুং প্রাপ্তং নূলং চাত্র ন সংশয়ং। যজ্ঞেহল্মিন্ যদি 
যজ্জেশে। বাচতে মাং জনার্দনঃ ॥ ২৩॥ নিজমুদ্ধানমপ)স্মৈ দ'ন্াম্যেবাবিচারিতম্। সমেকবক্ষ্যতি 
দেহী ত গোবিন্দঃ কিমতো|ইধিকং ॥ 9 ॥ নান্তীতি যন্ময়া নোক্তমন্তেব।মপি যাচতাং। বক্ষ্যামি 
কথমায়াতে তন্মিন্ভাযাগতেহচ্যতে ॥২৫॥ শ্রাঘ্য এব ভি ধীবধাণাং দানাচ্চাপৎলমাগমণ। 

ন বাধাকারি যদ্দানং তদক্ষ বলবৎ স্মভং 0২৬ মদ্রার্জো না্থ্খী কশ্চিন দরিদ্রো ন চ'তুরঃ॥ ২৭। 
নাভ ব-তা নচোদ্ি-গ্র। ন প্রসাদবিবর্জতঃ। হৃইস্ত্ঃ. সুগন্ধী চ তৃপ্তঃ সর্বগুণান্বিতঃ ॥ জন? 
সর্ব মহাভাগ কিমুতাহং সদান্থণী॥ ২৮॥ এতদ্ধিশইমত্রাপ্তং দ।নবীজফগং ময়।। বিদিতং 
মুনিশ।দ্দল যখৈততবন্ুখাচ্ছতং ॥ ২৯ ॥ এশুদ্বীপ্গবরং দ্বানবীজং পততি চেদগ,রে। । জনা্দনে 
মহ্াপাত্রে কিং ন প্রাপ্তং ততো ময়া ॥ ৩, ॥ বিশি্ং মম তদ্দানং পরিতুষ্টাম্চ ঠেবত,: 1 ৩১ ॥ 
উপভোগাচ্ছইগুথং দ্রানং সথকরং স্বতং। মত্প্রস'দপরে। নুনং যজ্ঞেনাতাধতে। হরি? ॥ ৩২ ॥ 

ভেন:ভ্যে ত ন গনেহে। দর্শনাহুপকারকুতৎ্।। অথ কোপেন চাভ্যেতি দ্েবভ'গোপরোধিনং ॥ ৩৩॥ 

পপ পেশী পপ পপ পপ জপ স্পা | সস শশা পপ স্পা পাশে পা পপ্পাপ্পপা সপ | শাশিস্পাটি সপ শীশীশ্ীশনি সে চে ০ 

ঘ্ারা যে গুভু হরিকে পাওয়া যায, সেই গোবিন্দ যদ, দাঁও, বলেন, তাহা হইলে, তাহ] 

অপেক্ষা অধিক আর ক্ষি হইতে পারে? ॥১৯॥ লোকে বাহার গ্রাতিকরণার্থ শৌচসম্পন্ন হইঘ|, 
যজ্ঞ সকলের অনুষ্ঠান করে, সেই দেব আমার নিকট দাও, বলিবেন, ইহ। অপেক্ষ। অধিক আর 
কিহই তপারে?॥২০। আমিযহ] দ্ান করিব, স্বযং ভগবান হরি তাহ। গ্রহণ করিবেন; 
ইহাই সাধু ও সুকৃত অনুষ্ঠান এবং ইহাই আমাদের স্ুচরিত তপস্ত। ॥ ২১ ॥ ঈশ্বর স্বয়ং মমাগত 
হইলে, তাহারে কিরূপে, নাই, বলিব? হে গুরো। প্রাণত্যাগ করিব, তথাপি কখন নাই 
বলিতে পারিব ন। ॥ ২২ ॥ এই যজ্ঞে বং যজ্েশ্বর জনার্দন যাজ্াপর।যণ হইবেন, ইহাতে নিশ্চয়ই 
আমার বাঞ্িভনিদ্ধি হইবে, সনেহ নাই । ২৩॥ অতএব কমি কে নদপ ধ্চার ন। ক্য়াই, 
তাহাকে নিজ মন্তক প্রদান করিব। স্বমং গোবিন্দ আমকে দাঁও বলিবেন, ইহ। অপেক্ষ। 

অধিক আর কি আছে ব। হইতে পারে ॥২৪ ॥ আমি“যখন সামান্য যাটকর্দিগকেও নাই বলিতে 

সারি না, তখন স্বয়ং অচ্যুত জভ্যাগত হইলে, তাহারে কিরূপে এ কথ। বলিব ॥ ২৫ ॥ জীবগণের 

দান অপেক্ষ!। আপত্নমাগম শ্লাঘনীয় ॥ ২৬ ॥ দান কখন বাধাজনক হইতে পারে ন|, অতএব 

দ্বানই বলবৎ বলিয়। পরিগণিত। 

দেখুন, আমার রাজ্য কেহই অন্দুণী নাই,দরিদ্র নাই,আতুর নাই ॥২৭॥ এবং কেহই অতূষিত 
নহে, উদ্ধিগ্ন নহে ও অগ্রসন্নও নহে। নকলেই হই, তু, স্ুগন্ধলম্পন্ন, তৃপ্ত ও নর্বগুণান্থিত। 

অ.মার কথ| আর কি বলিব? আমি সর্বদাই সুখী ॥২৮॥ আমি এই বিশিষ্টরূপ দানবীজ- 

ফল প্রাপ্ত হইয়াছি ' হে মুনিশার্দূল ! আপনার মুখে যেরূপ শুনিলাম, তাহাতেই উহ জানিতে 

পারিঞ্কাছি ॥ ২৯৫ হে গুকেো!! সর্ববীজশ্রেঠ এই দানবীজ যদি স্বয়ং মহাপানত্র জনার্দনে পঠিত 

হয়, তাহ। হই,ল, আগার কি ন! প্রাপ্ত হয়। ৩০ ॥ আম'র এই দান সর্ব্থা বিশিইভ|বাপন্ন। 

সেইজন্য দেবতার! পরিতুগ্ঠ হইয়াছেন | ৩১ ॥ উপভোগ অপেক্ষ। দান শতগুণ স্ুখজনক 

বলিয়া! অভিহিত হইয়াছে । আমি যজ্ঞ দ্বার আরাধন1 করাতে, হরি নিশ্চয়ই আমর প্রতি প্রসাদ 

পথ্য হইয়াছেন ॥ ৩২ ॥ সেইজন্য, দর্শন দিয়া, উপকার করিবার জন্য আমিতেছেন, সন্দেহ 
নাই। জথবা, আমি দ্েবগণর ভাগ উপরুদ্ধ করিয়াছি। যি তজ্জন্ত ক্রুদ্ধ হইয়! আমার সংহরণথ 



৩১শ, অধায়ত 1] বাঁমনপুরাঁণম্ । ১২৪ 

মাং নিহস্ত তে হি ন্যাধঃ প্লাঘাতমেোহচাতাৎ। সমাহস্তং হ্ফীকেশং কথং বৈ সমুপেষাতি ॥৩৪। 
এতজ জ্ঞাত মুনিশ্রেষ্ঠ দানবিদ্ঘপরেণ ন। ত্বধা ভ'ব্যং জগন্নাথে গোবিন্দ দমুপস্থতে ॥ ৩৫॥ 

লোমহর্ষণ উবাচ। ইত্যেবং বদতস্তম্য যজ্ঞবাটমুপ'গতঃ | সহৈবামক্রূনৈঃ স বৃগস্পতি- 
পুরঃসরৈ ॥৩৬॥ বললঃ পুনরুবাচেদং শুক্রং নিজপুরেহিত€। যাঞ্চ যাঁচিতুঘভ্যেতি ঘতে। 

গেহাগতো হরিঃ ॥ ৩৭ ॥ স যথান্েচ্ছয়। সর্বঞ্চেত:সাক্ষী জনার্দনঃ। সর্বদেবময়ে'হ চস্তযো 
মায়াবামনঞ্ষপধৃক় ॥ ৩৮ ॥ তং দৃ্। যঙ্জবাটং তু প্রবিষ্টমসু 12 গ্রভুং। জগ প্রভাব ঃ 

ক্ষোভং তেঙ্গণ তন্য নিপ্রভাঃ ॥ ৩৯ ॥ বেপুশ্চ মুনয়স্তত্র যে সমেতা মহার্বরে। বাঁশষ্ঠো গাধি- 

জো! গর্গন্তথান্তে মুনিসত্তঘাঃ ॥ ৪০ ॥ বলিশ্চৈবাখিনং জন্ম মেনে সফলমাত্মন্ঃ। ততঃ পংক্ষোভ- 
মাপন্ে। ন কশ্চিং কিঞ্চিতৃক্তরধান ॥ ৪১ ॥ প্রত্যেকং দেবদেবেশং পূজয়াঘাপ তেজলা। জথ]- 
সুরপতিং প্রহ্বং দু মুনিবরাংশ্চ তন ॥৪২॥ দেবাদপতিঃ সাক্ষাদ্দিযু্ন'মনরূপবৃকৃ। তুষ্ঠাব 
যজ্ভং বুধ যজমানমথত্বঃ॥ যজ্ঞকর্মাধকারস্থ ন্ সাশ্যন্ত্রধাসম্পদঃ ॥৪৩॥ সদন্ঠাঃ 

পাত্রবথিলং বামনং প্রতি ততক্ষণাৎ্।। যজ্ঞধাট।স্থত বি ৮1: নাধুদাধ্বি হাদরয়ন॥ ৪৪॥ লস চার 
মাদায় বলিঃ প্রোন্তুতপুলকন্তথ। | পুক্রয়ামাম গোবিন্দং প্রাহ চেদং মহাস্রঃ॥ ৪৭ | 

বলিরুবাচ। ন্থুবর্ণএত্রপভ্াতান্ গজাংশ্চ মহিষ'ংস্তথা। গ্ত্িয়ো বন্ত্রণ্যল্ক্কার'ন্ গাকঃ 
কৃপাঞ্চ পুক্ষনং ॥ ৪৬ ॥ সর্বঞ্চ সঙ্কলাং পৃথীং ভবতো! বা যদীন্পতং | তদ্দদামি শুণু শ্রেষ্ঠ মদার্ধাঃ 

আমিয়! থাকেন, তাহ! হইলেও, তদীয় হস্তে আমার মৃত্যু অতীব শ্ল/ঘার বিষয্প হইবে । অথবা, 
সেই হ্ৃধীকেশ আমারে [জন্য মংহার করিবার মানসে অ গমন করিতেছেন ॥ ৩৩ ॥ ৩৪ ॥ হে 

মুনিশ্রে্ঠট ! আপনি এই গকল জা.নয়া, সেই জগন্নাথ গোধিন্দ উপস্থিত হইলে, দানের ব্যাঘাত 
করিবেন ন। ॥ ৩৫ ॥ 

লোমহর্বণ কহিলেন, বলি এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময়ে বৃহস্পতিপুর:দর অমরনিকর 
সমভিব্যাহাযে সেই ভগবান্ বামন তদীৰ ষজ্ঞবাঁটে উপগত হইলেন ॥ ৩৬ ॥ তদ্দর্শনে বলি 

পুনর'য় নিজ পুরোঠিত শুক্রকে কহিলেন, হরি যখন আমার গৃহে আপিয়া-.ছন, তখন জামার 
নিকট যাজ্জ্। করিবেন 1৩৭ ॥ তিনি ইন্হানুসারে যাঙ্। করুন। সেই জনংদ্দন “সঙ্কলের 
চেতঃস!ক্ষী, সর্ধবদে বময়, অচিস্ত্যস্বরূপ এবং মায় বশে বামনধিগরহ পরিগ্রহ করিঃছেন ॥ ৩৮ ॥ 

তৎ্কা-ল অন্ন্রগণ তাহারে যজ্ঞধাটে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, তদীর প্রভাবে ক্ষুত্ধ ও তাহার 

তেজে নিশ্রভ হইয় উঠিল ॥ ৩৯ ॥ দেই মহ|যঙ্ছে জমাগত খষিগণ সকলেই কম্পান্বিত হতে 
লাগিলেন । বশিঠ, গারিজ, গর্গ ও অন্তান্ত মুনিসত্তমগণ ॥ ৪০ ॥ এবং স্বং বলি, সকলেই 
তাহারে দেখিবামাত ন্য ত্ব জন্ম সঞ্চল মনে করিলেন । তশকালে, সকলে অতিমাত্র ক্ষ হওয়াতে, 
কাহারই মুখ আর বা€নিষ্পন্ভি হইল ন।॥ ৪১ ॥ প্রষ্যে.কই সেই দেবদেবেখের পূজা করিত 
লাগিলেন। অনন্তর অন্থ্রপতি বলিছ্ে অবনত ও সেই মুনিশ্রেঞ্ঠদিগকে দর্শন করিরা ॥ ৪২ 
দেখদেব-তি বামনক্শবর সাক্ষাৎ বিষুও যঞ্জ, যজমান, খত্বিক ও বহি, সকলেরই স্তব করিতে 
আরম্ভ করিলেন। তত, তিনি যঞ্জকর্মম[ধিকারস্থ সদন্তবর্থ ও দ্রব্যনম্প১, ইহাদেরও স্তবগা,ন 
প্রবৃত্ত হই.লন ॥ ৪৩॥ তখন সদন্তমণ ও যজ্তবাটস্থিত ব্রাম্মনগণ সকলেই সই বিশ্ববূগী, পাত্ররূগী 

বামনের প্রতি তৎক্ষণাৎ বারম্বার সাধুবাদ? প্রয়োগ কঞিতে লাগিলেন ॥ ৪৪॥ 
বলি লোমাঞ্চিত হইয়া, অর্ধগ্রহণ করিয়|, গোবি-্দর পুঞ্জা করিলন এবং বক্ষ্যমাণ বাক্যে 

কর্হ.ত লাগিলেন ॥ ৪৫ ॥ স্বর্ণ ও রত্তনংঘাত, গজ ও মইযনদুগ্গ বণ ও অলঙ্কার সমস্ত, ভ্ী ও 
গো কল, ভামাদ মমস্ত ধাতু ॥9৪৬॥. সমুগায় পৃথিব অথব। খাহ। শাপনার অশীপ্দিত, ছে 
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সম্তি হে প্রিয়াঃ॥ ৪৭॥ ইতুক্তে! দৈত্যপতিন! প্রীতিগর্ভমিদং বচঃ1 প্রাহ সন্মিতগভীরং 
ভগবান্ বামনাক্কতিঃ ॥ ৪৮ ॥ মমাগ্নিশরপার্থায় দেহি রাজন্ পদব্ররং। স্ুবর্ণগ্রামরদ্বাদি তদর্থিভ্যঃ 
শরাদীরতাং ॥ ৪৯1 

বলিরুবাচ। ত্রিভিঃ প্রয়োজনং কিং তে পদৈঃ পদবতান্বর | শতং শত্সহত্রং বা পদানাং 
মার্থতাং ভবাম্ ॥ ৫*। 

জীবামন উবাচ। এতৈঃ পদৈর্দেত্যপতে কৃঙুক্ৃত্যোন্মে মা্গণে | অগ্েষ'মর্থিনাং বিতুমিচ্ছয়া 
দাস্যতে ভবান্-॥ «১ ॥ এতচ্ছত্ব। তু গ'্দতং বামনসা মহাত্মনঃ। দরদ তল্মৈ মহাবাছর্বামনায় 
পদয়ং॥ ৫২॥ পাপ তু পতিভে তোয়ে বামনোভূদবামনঃ | সর্বরদেবময়ং রূপং দর্শরামান 
তৎক্ষণাং ॥ ৫৩ ॥ চন্তরন্র্ষে তু নয়নে দে): শিরশ্চরণো ক্ষিতিং | পার্দাছুন্যঃ পিশাচাস্ত হস্তা- 
ছুলযস্চ গুহকাঃ | ৫৪ ॥ বিশ্বেদেবাশ্চ জানুগ্থা জভ্বে সাধ্য; স্থুরোস্তমাঃ। যজ্ঞান্চাঙ্গেযু সংভূত1 
লেখাস্চান্দরসন্তথা ॥ ৫৫॥ দৃষ্টি ক্ষাণ্যশেষাণি কেশাঃ হু্ধ্যাংশবঃ প্রভোঃ | তারক রোমকুপানি 
রোমেবুচ মহধনঃ | ৫৬॥ বাহবে| বিদিশস্তদ্য দিশং শ্রোত্রে মহাত্বনঃ। আশ্বিন শ্রবণে তসা 
লাল! বাযুখ্রহাবলঃ & ৫৭ ॥ গ্রপাদে চন্ত্রম! দেবে! মনে। বন্দ সমাশ্রিতঃ | সত্যমস্যাভবদ্াণী 
দিবা দেবী সূযশ্বতী।৫৮॥ থ্রীব্দিতিদেবমাতা| বিদ্যান্তদলয়স্তথা। স্বরণদারমভূট্মৈহং তব 
পৃথা চ বৈক্রবৌ॥ ৫৯॥ মুখে দৈদ্বামরশ্চ।সা বৃষণৌ তু প্রজ্জাপতিঃ | হদয়ঞ্চ পরং ব্রহ্ম পুংস্তং 
বৈ কঙ্াপো মুনি ॥ ৬৭ ॥ গৃষ্টেদ্য বলরে! দেব! মরুতঃ সর্বসদ্ধিযুূ। বক্ষঃস্থলে তথা কুদ্রা ধৈর্য)ধণাস্য 

রে! আঁমি ঘলিতেছি, তৎসমস্তই আপনার । ফলতঃ, আমার যে কিছু প্রিষ পদার্থ আছে, 
সে সঙলই আপনার ॥ ৪৭ ॥ 

বামনাকৃতি ভগবান্ দৈত্যপতি কর্তৃক এইরূশ অভিহিত হইয়া, ঈষৎ হা্থ করিয়া, প্রীতিগর্ভ 

গম্ভীর বচনে কহিলেন £ ৪৮ | রাঙ্জন্! আমাকে অগ্রিরক্ষণার্থ পদত্রয় ভূমি প্রদান করুন। 

ঘাহার] স্বর্ণ, গ্রাম ও রত্রাদি প্রীর্থন। করে, তাহাদিগকে তাহা সম্প্রদান করুন ॥ ৪৯ ॥ 
বলি কণিলেন, হে পদব্দবরিষ্ঠ । তিন পদ ভূমি গ্রহণ করিয়া, আপনার কি ইঠ্াপত্তি 

হইবে? অতএব, শত শত বা সহম্ম পদ যাজ্জা করুন ॥ ৫০ ॥ 

ভ্রীবামন কহিলেন, হে দৈত্যপতি! এই তিন পদভিক্ষাতেই আমি কতকৃত্য হইৰ। 

জন্যান্য অর্ধাদিগকে আপনি ইচ্ছান্সারে বিত্ত প্রদ্দান করিবেন ॥ ৫১ ॥ মহাত্! বামনের এই 
ক্ষ! শুনিয়া, মহাবাহু বলি তাহারে পদত্রয প্রদান করিলেন ॥ ৫২॥ তখন পাণিতে জল পতিত 
হইলে, যেই বামন অবামন হইয়। উঠিলেন। এবং তধত্ক্ষণাৎ্ সর্বসমক্ষে সর্বদেবময় রূপ প্রদর্শন 
করিলেন ॥ ৫৩॥ চক্র ও স্্য এ রূপের ছু নয়ন, স্বর্গ উহার শির, পৃথিবী উহার চরণ, পিশাচ 
ধকল উহার পাদাঙ্থুলি ও গুহকগণ উহার হস্তাঙ্ুলি ॥ ৫৪॥ উহার জানুছ.য় বিশ্বর্দেবগণ ও 

জজ্ঘাযুগে সাধ্য সকল অবস্থিতি করিতেছেন। উহার অঙ্গলমূহে যজ্ঞসমূহ এবং দেবগণ ও 
অদ্সরোগণ সংভূত হইয়াছেন ॥ ৫৫॥ সমুদায় থক্ষবর্গ উহার দৃষ্টি, হূ্ধ্যরশ্িসমূহ উহার কেশপাশ, 
তারক] সকল উহ্বার রোমকুপ এবং উহ'র রোমব্নাঞ্জিতে মহর্ষিগণ বিরাজ করিতেছেন ॥ ৫৬॥ 
বিদিক সকল উহার বাহ, দ্রিকু সকল উগ্বার শ্রোন্র, অশ্বিনীকুমার উহ্বার শ্রবণ, মহাবল বায়ু উহার 
নাসা ॥ ৫৭ ॥ উর প্রসাদে চন্দ্র, মন ও ধর্ম বিরাঙ্গমান হইতেছেন। সত্য উহার বাণী, 
দেবী লর্বতী উহ্থার জিহ্বা ॥ ৫৮॥ দেবমাত। অর্দিতি উহার শ্রীবা, সমুদায় বিদ্যা উতার 
ৰলিবিভঙ্গ, স্বর্গদ্বার উহার মৈত্র, ত্বষ্টী ও পৃষা উহ,র ত্রষুগ্ম ॥ ৫৯॥ উহার মুখে বৈশ্বানর, 
প্রজাপতি উহার বৃষণযুগ্া, পরত্রদ্ম উহার হৃদয়, কশ্ঠপ উচ্চার পুংস্ব ॥ ৬০ 1 উহ্বার পৃষ্ঠে অইবস্থ, 
ঘদ্ধি সকলে মরদ্গণ ও বক্ষস্থলে রুদ্র সকল অবশস্থিতি করিতেছেন। সমুদায় মহার্ণব উহার 
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মহার্ণবাঃ ॥ ৬১ ॥ উপরে চান্য গন্ধরর্ব। মকতশ্চ মহাবলঃ। লক্ষমীপ্েধ| তি: কাস্তিঃ সর্বববিদ্যান্চ 
বৈ কটিঃ ॥ ৬২॥ সর্বজেোতিরলৌ দেবন্তপশ্চ পর্মং মহৎ ॥ তস্য দেবাধিদেবদ্য তেজঃ 
প্রোস্ভতমুত্তমং ॥ ৬৩॥ তনৌ কুক্ষিযু বেদাশ্চ জম্ুনী চ মহামণ1:| ইঠবঃ পশুনন্ধাশ্চ দ্বি্গানাং 
চেষ্টিত।শি চ॥ ৬৪ তদ্য দে'মযং রূপং দৃই। বিষ্ঞোর্থহাবলাঃ। নোপসপর্তি তে বৈত্যাঃ 
পতঙ্গ] ইব পাবকং ॥৬৫॥ চিক্ষুবস্ত মহট?512 পাদাঙ্গষ্ং গ্হীতবান্। দপ্তাতাং তপ্য বৈ 
গ্রীবামছুষ্ঠেনাহনদ্ধরিঃ। ৬৬॥ প্রমণ্য সর্বানন্ত্যান্ পাদহজ্তঠলৈর্বিভুঃ। কৃত! রূপং মহাকায়ং 
সঞ্জাহারাশু মেদিনীং ॥ ৬৭ ॥ তলা খিক্রমতে। ভূমিং চক্দ্রাদিতে) স্তনান্তরে । নভে! বিক্রমমাণপ্য 
সকৃগিদেশে স্থিতাবুভী ॥৬৮। পরং বিক্রমমাণন্য জ্ধান্ুনূলে প্রজাকঘ । বিষেগারাস্তাং স্থিতনৈ)তে। 
দেবপাণনকর্্দাণ ॥ ৩৯ ॥ জিত্ব। লোচত্রঘং কৃংনং হত্ব। চান্ুরপুগগবান্। পুরন্দনায় ত্রৈলোক্যং 
লে বিষুরুরুক্রমঃ ॥ ৭০ ॥ ন্ৃতলং নাম পাতালমধস্তাদন্ুধাতলাৎ। বলের্দন্ভ' ভগবত। [বন 
গ্রভবিষুণন] ॥ ৭১ ॥ অথ দৈতোশ্বরং প্রাহ বিষুঃঃ সর্বেশ্বরেশ্বরঃ। যত্বয়া সলিলং দত্তং গৃহাতং 

পাণিনা ময়া।॥৭২ | কল্পপ্রমাণং শন্ম ভে ভবঘাত্যামুকত্তনং । বৈবন্থতে তথাতীতে কালে মন্ব গরে 
তথা ॥ ৭৩॥ সাবর্ণিঞ্চে তু সংপ্রাণগ্ত ভখানিন্দ্রো ভব্যাতি। ইদানীং ভূবনং দত্তং সর্বং শত্রায় 
বৈ ততঃ ॥ ৭৪ ॥ চতুষুগব্যবস্থা চ সাধক তেচসপ্ততিঃ | নিয়স্তব্যা ময়! নর্ে ষে তদ্য পরি- 
পস্থনঃ ॥ ৭৫॥ তেনাহং পরয়া ভক্ত্যা পূর্ব রাধিতো। বলে। স্থৃতলৎ নাম পাত!লং প্দম।দায় বচে! 

৮ ০ শপে াশিশীশটসীসাশসপ শপ | ০ম 

ধৈর্য ॥ ৬১ ॥ উহার উদরে পন্ধব্ধগণ ও ধহাঁবল মরুদ্গণ বিরাজমান রহিম্াছেন। লক্ষ্মী, মেধা, 
ধৃতি, কান্তি ও লমুার বিপ্য। উহার কটিদেশ ॥ ৬২॥ এই বলবান্ বামন সর্বজ্যোতি ও পরম্ 
মহৎ্-তপঃম্বরূপ । সেই দেখাধিদেব বামনের বিশিই্রপ তেঙ্গঃ প্রোদভূত হইল ॥ ৬৩॥ 
তাহাব্ত তন ও কুক্ষিতে দেবগণ ও জান্নুগ্মে মহাধজ্ঞ নণ্ল, ইষ্তি ও পশুবন্ধসমূহ এবং দ্বিজগণের 
অন্যান্তি বাপার মকণ বিরাজ করিতে লাগিল ॥ ৬৪ ॥ 

মহাবল অন্্রগণ বিধুগঃব সেই দেবমধী মূর্তি বিলোকন করিয়।, পাবকদর্ণনে পতঙ্গের ন্যায়, 
আর উপপর্পণ করিতে পারিল ন| ॥৬৫॥ মহাটৈত্য চিক্ষুর দন্তযুগ্ দ্বার। তদীয় পদানষ্ঠ গ্রহণ 
করিলে, তিনি অস্গুষটপ্রহ্থারে তাহার গ্রীব। আহত করিলেন ॥ ৬৬॥ এইরূপে বিভূ বামন পাদ, 
হস্ত ও তল গ্রহারে সনুদায় মন্্রদিণকে প্রবখিত করিধ।, মহাকায়-&প-পরিগ্রহপূর্বক আশু 
মেদিনী সংহ্রণ করিলেন || ৬৭ ।॥ ততুকালে পৃথিবী-বিরুমনে প্রবৃত্ত হইলে, চন্দ্র ৪ আদিত। 
উভয়ে তাহার স্তন্য়ের অন্তর্ব্বিতাগে অধিষিত হইলেন । অনস্তর আকাশ আক্রমণে প্রবৃত্ত 

হইলে, উন য় তাহার সকৃধিদে.শ অবহ্িতি করিলেন।। ৬৮ ।| আকাশের উপর বিক্রমণে 

প্রবৃত্ত হইলে, তাহারা তাহার জানুমূল জা করিযা রহিলেন || ৬৯।| এইবা.প উ্ক্রম বিষুঃ 

সমগ্র লোকব্রর জয় ও অস্থ্রশ্রেঠ নক.লর নংহরণপর্বক ইন্দ্রকে টৈলোক্য প্রদান করিলেন । ৭০ 
অনন্তর তগব ন্ প্রভবিষুঃ বিখুঃ বলিকে বন্থুধাঠলের অধস্তাৎ্ স্ুঙলনামঙ্ক পাতাল সম্প্রনান 
করিলেন || ৭১ || রি 

তদনস্তর পর্কেশ্বর বিষুঃ দৈতে শ্বর বলকে কহিলেন, আমি তোমার প্রদত্ত সলিল পাণি দ্বারা 
গ্রহণ করিধাছি॥ ৭২॥ সেই কারণে, তোমার আয়ু কল্পপ্রমাণ ও সর্বথা শ্বাস্থ্যস্থথসম্পনন 

হইবে। বৈবন্বতমন্বন্তরকাল অতীত | ৭৩ ॥ ও সাবর্ণিক মন্বন্তর সমাগত হইলে, তুমি ইন্দ্র 

হইবে। ইদ্রাণীং আমি তোমার অধিকৃত সমুদ্দায় ভুবন দেবরাজকে দিয়াছি।। ৭৪ ॥ এক 
সগ্ডততিরও অধিক ঢতুষুগ ব্যবস্থানে, যাহার ইন্দ্রের পরিপন্থী হইবে, আমি তাহাদের সকলকেই 
এইরূ.প নিগৃহীত ক.রব ॥৭৫ ॥ কেননা, দেবরাজ পুর্বে পরম ভক্তিনহকা(র আমান আরাধন! 

১৭ 



২১৩০ বামনপুরাণম্। [ ৩১শ, অধ্যায়ঃ । 

মম ॥৭৬॥ বসান্র মমাদেশং যথাবৎ পরিপালয়ন। তত্র দেঁবাস্থর়ৌপেতে প্রাাদদশত- 
স্কুলে ॥ ৭৭ ॥ প্রোৎফুলশঙ্কজসরোদ্রমশুদ্ধপরিঘবরে | সুগন্ধী রূপসম্পন্নে! হেমাভরণতৃষিতঃ ॥৭৮1 
অকৃচন্দনাদিদিগ্চাংগে। নৃতাগীতমনোহরঃ | উপভূঞ্জ মহাভোগান্ বিপুঞান্ দানবেশ্বর ॥ ৭৯ ॥ 
মমাজয়া বলে তত্র তিষ্ঠ ব্রীশতস'বৃতঃ| যাবৎ শ্বরৈশ্চ বিপ্রৈশ্চ বিয়োধং ন করিষ্যসি ॥ ৮* ॥ 
তাবত্বসভুক্ক, ন্ভোগান্ সর্বকামসমধ্থিত ন্! দা দুটৈশ্চ (বপ্রৈশ্চ বিরোধং ত্বং করিষ্যসি। 
বন্ধকুচচ তদ1! পাশে! দ্াকণে! ঘোরদর্শনঃ 1৮১ ॥ 

বলিক্বাচ। তত্রশনং মে পাতালে ভগবন্ ভবদাজ্ঞয়া। কিং ভবিষ্যতুযুপাদানমুপভেগোপ- 
পাদকম্। আপ্যায়িতেংহতে। দেবেশ স্মরেয়ং ত্বামহং সদ! ॥ ৮২ ॥ 

জ্রীভগবান্ুবাচ। দানান্তবিধিদতানি শ্রা্ছান্যশ্রো]ত্রয়াণি চ 1 ৮৩ ভুতানাশ্রদ্ধয়! যানি 
তানি দ।স্যন্তি তে ফলং ' অদক্ষিণাস্তথা যজ্ঞ।ঃ ক্রিয়াশ্চাবিধিন। কৃতাঃ ॥ ৮৪ ॥ ফলানি তবদাস্যস্তি 
অধীতান্টব্রঠানিচ। উদকেন বিনা পৃঞ্জা বিনা দর্ভেণ য।ঃ ক্রিয়াঃ ॥ ৮৫ ॥ আজোন চ বিন] ছোমঃ 
ফলং দাস্যস্তি তে বলে। যশ্চেদং স্থানমাশ্রিত্য ক্রিয়'ঃ কাশ্চিৎ করিষাতি ॥৮৬॥ নতত্র 
চান্থরো। ভাগো। ভবিষ্যতি কদাচন। জো শ্রমং মহাপৃণ্যং তথা বিষুপদং হদং॥৮৭॥ যে 
চশ্রদ্ধানি দান্যন্তি ব্রতং নিয়মমেব চ। ক্রিয়। কৃতা চ য| কাচিদ্বিধিনা চ মহান! ॥ ৮৮ ॥ সর্ব 
তদক্ষয়ং তস্য ভবিয্যঠি ন সংশয়ঃ। জ্যেষ্ঠটমাসে সিতে পক্ষ একা দশ্াসুপাধিতঃ ॥ ৮৯ ॥ দ্বাদপ্তাং 
বামনং দৃষ্। নতা বিষুপদে তথা । দত্ব! দানং যথাশ:ক্ প্রাপ্পোতি পরমং পদং॥ ৯ ॥ 

করিয়াছিলেন। অতএব তুমি আমার বাক্যাহ্ছসারে স্বতলনামক পাতাল গ্রহণ করিয়া ॥ ৭৬। 
মদীয় আদেশ যথাবৎ পালন করত, তথায় বাম কর। এঁস্থান দেবান্থরগণে বেষ্টিত । শত শত 
প্রাসাদে পরিব্যাণ্ড ॥ ৭৭॥ প্রোৎফুল্লপস্কজাকীর্ণ সরোবর ও পাদ্পলমূহ এবং বিশুদ্ধ সরিদ্বরা 
সকলে স্থশোভিত। তথায় সুগন্ধসংযুক্ত, রূপসম্পন্ন, ম্বর্ণাভরণভূষিত ॥ ৭৮ ॥ শ্রকৃচন্দনে দিগ্ধ- 
দেহ, এবং নৃত,গীতে আকৃপ্হৃদয় হইয়।, বিপুল মহাভোগ সকল ভোগ কর।॥।৭৯॥ হে বলে! 
আমি আদেশ করিতেছি, তথায় শত শত ললনায় বেটিত হইয়! বাদ কর। যাবৎ স্ুরগণ ও 
বিগ্রগণের সহিত তুমি বিরোধ ন। করিবে ॥ ৮০ ॥ তাবৎ সর্বকন্মসমন্িত সংভোগ সমস্ত ভোগ 
করিতে সমর্থ হইবে । স্থুরগণ ও ব্রাক্মণগণের সহিত বিরোধ করিলে, ঘোরদর্শন দাকণ পাশ 
তোমারে বন্ধন করিবে ॥ ৮১ ॥ 

ঝলি কহিলেন, ভগবন্! আজ্ঞ। করুন, সেই পাতালে অবস্থতিক্কালে আমার কিরূপ 
ভক্ষণ হইবে এবং আমার ভোগোপপাদ্দক উপাদ্দানই বা কিপ্পপ হইবে? হে দেবেশ! আমি 
যেন তন্দার। আপ্যা্িত হইয়া, আপনারে সর্ব ল্মন্ণ করিতে পারি ॥ ৮২।॥ 

ভগবান্ কহিলেন, অবিধিদত্ত দান, অশ্রোত্রিয় শ্রাদ্ধ ॥ ৮৩।॥ অশ্রদ্ধাপুর্র্ক অনুচিত হোম, 
এই সকল তোমারে ফলপ্রদ্দান করিবে । তথা, দক্ষিণাহীন যজ্ত, ও বিধিহীন ক্রিয়া] সকল || ৮৪ | 
এবং ব্রতহীন অধ্যয়ন, এই লমস্ত৪ তোমারে ফলপ্রদান করিবে । আর, উদকবিহীন পুজ। ও দত্ব- 
বিহীন ক্রিয়া |1৮৫॥ এবং আজ্যবিহীন হোম৪ তোমারে ফলপ্রদান করিবে। যাহার। পরমপবিত্র 
জ্যে্টাশ্রম ও বিষুপদ এই ছুই স্থ.ন আশ্রয় করিয়া, যে কোন ক্রিয়া করিবে, তাহাতে অন্থর- 
গণ কথন ভাগ পাইবে না ॥ ৮৬ ॥ ৮৭ ॥ যাহা”। ততৎস্থানে শ্রাদ্ধ করিবে, ব্রত করিবে, নিয়ম 
করিবে, অথবা বিহিত বিধানে যে কোন ক্রিয়া! করিবে | ৮৮ ॥ তৎ্সমস্তই তাহাদের অক্ষষ 
হইবে, তাহাতে সনেহ নাই। জ্যৈষ্ঠমাসী শুক্ একাদশীতে উপবাস করিয়। || ৮৯ ॥ 
ঘাগশীতে বাঁফনকে দর্শনপূর্ববক বিষুপদে ল্লান ও যথাশক্তি দান করিলে, পরমপদ প্রাপ্ত 
হওয়া যায় ॥৯০। 



৩২, অধ্যায়ঃ | বামনপুরাণম্। ১৩১ 
লোমভর্ষণ উবাঁচ। বলয়েহমুং বরং দত্ব! শক্রায় চ আ্রিব্পং। ব্যাপিনা তেন রূপেণ 

জগামাদর্শনং হরিঃ ॥৯১।॥ শশাস চ যথাপূর্বমিদ্রফৈলোকাপুজিতঃ। অবসচ্চ যথাস্থানং 
বস পাতালমাশ্রিতঃ ॥ ৯২ ॥ ইত্যেতৎ কথিতং তস্য বিষ্গোমাহাত্াদুততমং। শুণুয়াদেষ! বামনস্য 
সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৯৩ ॥ বলিগ্রহলাদসম্বাদং মন্ত্রতং বলিশক্য়োঃ। বলেবিষেশ্চ কথিতং 
যেন্মরিষ্ত্তি মানবাঃ | ৯৪ ॥ নাধয়ো ব্যাধয়স্তেবাং নচ মোহাকুলং মনঃ। ভবিষ্যতি দক্ষ শ্রে্1ঃ 
পাপং তস্য কদাচন ॥ ৯৫ ॥ চ্যুতরাজ্যো নিজং রাজ্যমিষ্প্রাপ্ডিং বি্বোগবান্। সমাপ্সোতি 
মহাভাগ! নরঃ শ্রত্বা কথামিমাম্ ॥৯৬ ॥ ব্রাক্দণে! বেদমাপ্পোতি জয়তি ক্ষত্রিয়ো। মহীম্। 
বৈশ্ঠে' ধনসমৃদ্ধিঞধ শৃদ্রঃ জ্থখমবাপুয়াৎ। বামনস্য চমাহাত্মং শৃণুন্ পাপেঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৯৭ ॥ 

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সরোমাহাজ্ম্যে বামনবলিচরিতং নামৈকত্রিংশে/হধ্যায়ঃ || ৩১ | 

দ্বাত্রিংশতিতমোহ্ধ্য/য়ঃ | 
ধষয় উ5ঃ। কথমেষ! সমুখ্পন্ন! নদীনামুত্তমা নদী । সরন্বতী মহাভাগ। কুরুক্ষেত্র প্রয।য়িনী ॥১॥ 

কথঞ্চ সম আসাদ্য কৃত ভীর্থানি পার্বতঃ। প্রযাতা পশ্চিম!মাশাং দৃঙ্াদৃণ্তগতিঃ গুভা। 

এতদ্িস্তরতো ব্রহি তীর্থ ব্রন্ষবদাস্বরং ॥ ২॥ 
লোমহর্ষণ উত্াচ। প্রক্ষবৃক্ষাৎ সমুভুভা সরিচ্ছে-্া সনাতনী। সর্বপাপক্ষয়করী স্মরণাদপি 

নিত্যশঃ ॥ ৩ ॥ সৈবা শৈলসহক্রাণি বিদর্য; চ মহানদী। প্রবিপ। পুপ্যতোয়ৈষ! বনং দ্বৈতমিতি 

লোমহর্ষণ কহিলেন, ভগবান্ হরি বলিকে এরূপ বর দান ও ইন্দ্রকে ত্বরিলোক সম্প্রদদান 

করিয়া, সেই বিশ্বরূপী বামন দেহেই অন্তর্িত হইলেন | ৯১ ॥ তখন ইন্দ্র পূর্বের ন্ায়, ত্রিভু- 
বনের পুজ। সংগ্রহ করিয়া, তাহ! শানন করিতে লাগিলেন। বলিও পাতাল আশ্রয় করিয়া, 
যথাস্থানে অবস্থিত করিলেন ॥ ৯২ ॥ এই আমি বিষুণর পরম মাহান্ন্য কীর্তন করিলাম। 
ইহ! শ্রবণ করিলে, সর্ববিধ পাঠক পর্িহৃত হইয়া থাকে ॥ ৯৩৫ যে সকল লোক বলি ও 
গ্রহ্নাদের সংবাদ, বলি ও ইন্দ্রের মন্ত্রণা এবং বলি ও বিষুর কথোপকথন স্মরণ করে || ৯৪ ॥ 
তাহাদের কখন আধিব্যাধিভাগ হয় ন।; মন কখন মোহে আকুল হয় না এবং পাপ কখনও 
প্রাহুভূ হইতে সমর্থ হয় না| ১৫॥ হে মহাভাগ ধিজাতিবর্গ | এই উপাধ্যান শ্রবণ করিলে 
রাজ্যত্রগ্রের রাজ্যলাভ হয় ও বিয়োগবা,.নর ইইসংযোগ হইয়া থাকে ॥ ৯৬ ॥ এবং ব্রাহ্মণ বেদ 
প্রাপ্ত হন, ক্ষত্রিয় পৃথিবী জয় করে, বৈশ্ত ধননমৃদ্ধিসম্পন্ন হয় এবং শুদ্র ন্খ সংগ্রহ করিয়া 
থাকে। অধিক কি, ভগবান্ বামনের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে, সমুদায় পাপ পরিহ্ৃত হইয়া 
যায় ॥ ৯৭ ॥ 

ইতি শ্রীবামনপুরাণে একত্রিংশ অধ্যায় ॥ ৩১। 

খধিগণ কহিলেন, নদী সকলের মধ্যে উত্তমা নদী কুকুক্ষেত্রে প্রবাহিনী, মঙ্থাভাগ। সরম্বতী 
কিরূপে সমুৎ্পন্না হইয়াছেন? || ১॥ কিরূপেই বা! ত্রন্ষদরে আগমন ও পার্বভাগে ভীর্থ সকল 
সমুৎ্পাদন করিয়া, দৃষ্ঠাৃশ্ত গমনে পূর্বদিকে প্রয়াণ করিয়াছেন? হে ত্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠ ! বিস্তার- 
ক্রমে এই বৃতাস্ত বর্ণন করুন ॥ ২ ॥ 

লোমহ্র্ণ কহিলেন, এই নাতনী সরিদ্বর| সরস্বতী প্রক্ষবৃক্ষ হইতে সমুত্তূতা হইয়াছেন । 
স্মরণমাত্রেই সর্ববিধ পাপ ক্ষয় করিয়। থাকেন ॥৩॥ এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, এই পুণ্য- 



১৩২ বামনপুরাণম্ । [৩২শ, হাধ্যায়:। 

শ্রুতং ৪1 তশ্িন্.প্রক্ষে স্থিতাং দৃই। মার্কতেয়ো মহ'মুনিঃ | প্রণিপভা তদা মুর? তুষ্টাবাথ 
সরন্বভীং ॥৫ ॥ তং দেবি লর্বলোকানাং মাত] বেদারণিঃ শুভা | স্দলদ্দেবি ঘৎ-কিপ্চন্োক্ষ- 

বোধায় যৎ পদং || ৬॥ যথা জলং সাগরে হি তথা তত্য় সংস্থিতং। অক্ষরং পরমং ত্রহ্ম বিশ্বং 
ঠৈতৎ ক্ষরাত্মকং॥ ৭ ॥ দারণ্যবস্থিতে। বহ্ছিভূমৌ গন্ধো যথা করবং | তথা ত্বয়ি স্থিতং ত্র 
জগ(চ্চণমশেষতঃ ॥৮॥ ওকারাক্ষরদংস্থানং যত্র দেবি স্থিরাস্থিতং। তত্র মংত্রত্রযং 

সর্বমক্তি যদ্দেবে নান্তি চ॥৯॥ ত্রয়ো লোক'ক্ত্রয়া বেদাজ্ৈত্দ ং পাবকব্রয়ং। ত্রীণি জেযাতং ষ 
বর্গশ্চ অ্রয়ো'ধর্্মাদয়জথা ॥ ১০ ॥ ত্রয়ে! গপান্ত্য়ে! ব্ণংম্রয়ো দেবাস্তথ] ক্রমাৎ। ত্রিধা তবস্তথা- 
বস্কাঃ পিতয়শ্চাণিমাদয়ঃ ॥ ১১৪ এতল্স'ত্রাত্রয়ং দেবি তব রূপং দরন্বতি। বিভন্নদর্শন। 

আদ্য। ব্রন্ষণে। হি সনাতনাঃ॥ ১২ ॥ সোমসংস্থা হখিঃলংস্থাঃ পাক্সংস্থাঃ সনাতনাঃ। 

তাস্বহচ্চারণাদ্দেবি ক্রিয়ত্তে ব্রন্ষবাদিভিঃ || ১৩।! অনির্দেশ্তং তথ! চাছছ দম ত্রাশ্রিতং পঃম্। 
অবিকা্ধযক্ষয়ং দিব)ং পরিপামবিবর্জিতমূ॥ ১৪ ॥ তখৈতৎ্ পরমং রূপং বন্ন শক্যং ময়োধিতুম্। 
ন চান্তেন তথ! ঙ্গিহবাতালে ষ্াদিভিরুঢ্যতে ॥ ১৫॥ স বিষুঃ দ শিকো ব্রহ্মা চন্রকজ্যোতিয়েব 
চ। বিশ্বাবাদং বিশ্বরূপং বিখাআআানং মহেশ্বরং ॥ ১৬1 সাংখ্যসিক্কাসতবেদোক্তং বহুশ'খাস্থির' - 

ক্কৃতং। অনাদিমধ্যনিধনং সদসচ্চ দৈব তু ॥১৭॥ একং ত্বনেকধাপ্যেকং তাবতেদদমাশ্রিতং। 
অনাখ্যং ড় গুণাখধ। বহ্ব। খাং ভিগণাশরয়ং ॥ ১৮ ॥ নানাশক্তিবিভাবজ্ঞং নানাশক্তিবিভাবকং | 
সপ পপ পাপন পলা সাপ | পাপ পাপা 1 পীর স্পিন - শশী ০ শি ্স্প্পীপপী আশ স্ সস্পপ পপাপসপা পেশ পা আপ হা । 

সলিল মহাঁনদী শৈলসহ-্ন বিদারিত টা রে প্রবেশ করিয়াছেন || ৪ ॥ মহামুনি 

মার্কতেয় প্রক্ষবৃক্ষে অবস্থিতিকালে ইহাকে দর্শন করিযাঁ, অবনত মস্তকে প্রণিপাতপূর্র্বক এই 
বলয়! স্তব করিয়াছিলেন, হে দেবি! তুমি সর্বংলাোকের জননী ও বেদের অরণিসরূপিণী 
এবং সকলেরই ভদ্র বিধান করিয়া থাক। দেবি | যাহ। কিছু সৎ ও অসৎ এবং যে পদ মোক্ষ- 
বোধের জন্য কল্পত ॥ ৫1৬ ॥ তৎ্দমন্ত, সাগরে সলিলের ন্যা, তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত আছে । 
পরব্রন্ম অক্ষরন্নরূপ ও এই বিশ্ব ক্ষরন্বরূপ ॥ ৭ ॥ সেই ব্রন্ম ও জগং দারুতে বহি ম্যায় ও ভূমিতে 
গদ্ধের স্তায়. তোমাতেই অধিষ্ঠান করিতেছেন ॥৮॥ হে দেবি! যাহাতে স্থিরাস্থির সমুদায় 

প্রতিষ্ঠিত, সেই ওকারাক্ষরসংস্থান মাগ্থাত্রয়সম্পন্ন। তাতে দুগ্ধ অদৃশ্য সমুদায়ই বিরাজ 
করিতেছে ॥ ৯॥ তিন লোক, তন বেদ, তিন বিদ্য।, তিন অগ্নি, তিন জ্যোতি, ধন্মীদি 

তিন বর্গ ॥ ১০ ॥ তিন গণ, তিন বর্ণ, তিন বেদ, তিন ধাতু, তিন অবস্থা এবং পিতৃগণ ও অণমাদি 
অষ্টবিধ পিদ্ধি, এই সমুদ্বায় যথাক্রমে উল্লিখিত মাত্রাত্রয়ে প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ১১ হে দেবি 
সরম্বতি ! এই মাতাত্রয়ই তামার রূপ। যাহা! ভিন্ন ভিন্ন আকৃতিধিশিষ্, সকলের আদি ও 

অবিনাশিন্বরূপ ॥ ১২।। যাহ| হোমে, হবিতে ও অগ্নিত অবস্থিতি বরিতেছে, হে দেবি! 

ব্রহ্মবাঁদিগণ তামার উচ্চারণেই তাহার সাধন করিষ। থাঠ্নে॥১৩॥ তোমার অদ্ধমাত্রাস্থিত 

অন্ঠ রূপ নির্দেশ কর] যাইতে পারে না। উহার বিকার নাই, ক্ষয় নাই, পরিণাম নাই || ১৪ ॥ 

ধর পরম দিব্য রূপের নির্বাচন করা আমার সাধ্য নহে। অন্য কৌন বাক্তিও তাহা নির্দেশ 
করিতে পারে না । জিহ্বা, তালু বা ওষ্ঠাদি দ্বারাও ত'হা! উচ্চারণ কর। যায় ন!॥। ১৫।। 
তোঁমার এ অর্থমাত্রাস্থিত রূপই বিষ, ব্রন্মা, শিব এবং সাক্ষাৎ চন্দ্রার্কজ্যোতিঃ ম্বরূপ। বলিতে 
কি, ধু রূপই বিশ্বাধার, বিশ্বরূপ, বিশ্থাত্বা। মহেশ্বর ॥ ১৬ ॥ সাংখ্য সিদ্ধান্ত ও বেদ সঙ্কলে উহারই 
কথা বর্ণিত হইয়াছে । উহাই বহু শাখা দ্বার স্থিরীকৃত হইয়াছে । উহার আদি নাই, মধ্য, 
নাই ও অন্তনাই। উহাই দর্ধদ| সৎ ও জসৎ রূপে বিরাজ করিতেছে ॥ ১৭।। উহ! এক ও 

অনেক, এবং ভিন্ন ভিন্ন ভাবসমবায়ে বিচ্ছিন্ন । উচহ্থার কোনরূপ আখ্যা নাই; কিন্তু উহ ষড়- 
গুধাথ্যা ও বহুবিধ আখ।1সম্ক্ন এবং উহ্হাই ভ্রিগুণের আশ্রিত ॥ ১৮ ॥ উহ! যেমন নানাশক্তির 
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স্খাৎ সৌখাং মহাসৌখ)ং রূপং তত্বগুণাআকং ॥ ১৯ ॥ এবং দেবি তয় বাপ্তংধ নিক্কনং সকলং 

জগৎ। অধৈৈভাবস্থিতং ব্রন্ম যর্চ ত্বৈতে ব্যবস্থিতং 1 ২* | যের্থা নিত্যা যে বিনস্তৃস্তি চান্তে যের্থাঃ 
স্থল। যে বনগ্তুত্ত হ্ক্মাঃ। যে বা ভূমৌ যেস্তরিক্ষেনাতো বা তেষ|ং দৃষ্তা সা ত্বমেবোপ- 
লধিবঃ ॥ ২১ ॥ যদ্ধামূর্ভং যচ্চ মুর্তং সমভ্তং যা ভূতেঘেব কর্মমান্তি কি্ংৎ। যদ্বা দেবেঘন্তি 
েখেন্যতো৷ বা তৎ সন্বদ্ধং তক্ষবৈর্বর্ঞনৈশ্চ ॥ ২২ ॥ এবং সতত তদ| দেবী বিষেে্হিব। সরস্বতী । 
প্রত্যুবাচ মহাক্মানং মার্কগেয়ং মহামুনিং , ত্র ত্বং নেধ্যসে বিপ্র ভক্রযাস্যম্যতজ্িতা | ২৩॥ 

মার্কওেয় উবাঁচ। আদ্যং ব্রহ্মসরঃ পুণ্যং ততো নাং সম্মত । কুরুণ। ধধিণাকক্ং 

কুরু-কষত্রং ততঃ ম্মতং। তসা মধ্যেন বে যা হ পুণ)াপুপযজলাবহা ॥ ২৪ ॥ 
ইতি শ্রীবামনপুরাণে সংরামাহাক্ম্ে সরস্থতীত্তোত্রং দাম দ্বাত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩২। 

ত্রয়স্ত্রি'শতিতমোহধ্যায়ঃ। 
লোমহর্ষণ উবাচ। ইভ্যুযের্বচনং ক্রুত্বা ম কৃেয়স্য ধীমতঃ | নদী গ্রবাহসংযুক্তা কুকুক্ষেত্রং 

বিবেশ হ॥১।॥। তত্র সারস্তকং প্রাপ্য পুণ্য তায়! সরন্বতী। কুকুমক্ষত্রং সমপ্রব্যগুয়াতা 

পশ্চমান্দিশং ॥২॥ তত্র তীর্থসহ্আাণি খণষভিঃ ফেবিতানিচ। তান্যহং০কীর্ভ'য়্যামে 

প্রসাদাৎ পরমেঠিন্ঃ || ৩ ॥ তীর্থ নাং শ্মারণং পুণ্যং দর্শনং পাপনাশনং। সআ্বানং পুণ্যকরং 

প্রোক্তমপি ছুড়তকর্মণঃ ॥ ৪ ॥ যে ম্মরিষ্যস্তি তীর্থানাং দেবতাঃ শ্্রীপয়ন্তিচ। ন্রাস্তিচ 

বিভাবক, পেইরূপ নানাশক্তির বিভাবজ্ঞ। উহাই তত্বগুণাম্মক ও মহ্াসৌখ্য স্বরূপ এবং সুখ 
হইতেও স্ুখভাঁবঠিশিষ্ট ॥ ১৯॥ হে দেবি! এইরূপে তুমি পমুদায় নিল জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া 
জআছ। যাহ। অদৈতরূপে প্রতিষ্ঠিত, সেই ত্রন্ষকেও তুমি ব্যাপ্ত করিব! বিরাজ করিতেছ ॥ ২০,॥ 
যে ঘকল অর্থ নিতা ও অবিনাশী; অথবা যে সকল অর্থ স্কুল, সৃম্স্ম ও বিন্শ্বর ভাবাপন্ন ; অথবা 

যে কল অর্থ ভূমিতে, অন্তরিক্ষে ও অন্যত্র ব্যবস্থিত আছে, তুমি তৎ্সমুদ্ায়েরই দৃশ্ঠ এবং তুমিই 
তাহাদের সাক্ষাৎ উপলব্ধি ॥ ২১ ॥ যাহ! অমুর্ত ও যাহা! মুত্তিসম্পন্ন ; অথবা ভূতগণের যে কিছু 
কর্ম, অথব। যাহ! দেবগণে ও অন্তত্র প্রথ্ঠিত, তত্সমস্তই স্বর ও ব্যঞ্জন দ্বার] সংবদ্ধ॥ ২২ ॥ 

মহামুনি মহ ভাব মার্কগেডয় এইরূপে স্তব করিলে বিষুঃরর জিহ্বারূপিণী সরন্বতী প্রত্ত্তর 
করিলেন, হে বিপ্র! ভুমি আমাকে যেখানে লইয়া যাইবে, জামি অতন্ত্রিতা হইয়া, সেই খানেই 
গমন করিব ॥ ২৩॥ 

মার্কঙেয় কহিলেন, প্রথমে পবিত্র ব্রন্মদর, পবে নাগহুদ, হাহার পর কুরুকর্তৃক কর্ষিত 
কুরুক্ষেত্র সশ্নিবি্ট আছে। নেই কুরুক্ষেত্রের মধ্যে তুমি পবিত্র রূপে পরম পবিত্র সলিল রাশি 
বহন করিয়া, প্রয়াণ কর ॥ ২৪ ॥ 

ইঠি শ্রীবামনপুরাণে সরন্বতীস্তবনামক দ্বাত্রিংশ অধ্যায় || ৩২ ॥ 

লোমহর্ষণ কহিলেন, ধীমান্ মার্কগেয়ের এই কথ। শুনিঞ্া, সরন্থতী প্রবাহসংযুক্ত। হইয়া, 
কৃরুক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন ॥ ১॥ তথায় সেই পুণ্যনলিল1 সরম্বতী রন্তক প্রাপ্ত হইয়!, কুরুক্ষেত্র 
আপ্লাবিত করিয়া, পশ্চিম দিকে প্রস্থান করিলেন । এর্দিকে খধিগণের সেবিত যে সহশ্ সহত্্ 
তীর্থ আছে, পরমেষ্টির প্রদাদদে আমি তৎ্সমন্ত বীর্তন করিব ॥ ২॥৩॥ তীর্থ সকলের স্মরণ 

করিলে পুণ্য হয়; দর্শন করিলে পাপ বিনাশ পায়; স্নান করিলে ছুদ্কতিকর্াগণেরও স্ুুকুতি 
সঞ্চিত হয়1 ৪ ॥ যাহার। তীর্থ সকলের স্মরণ, দেবগণের সন্তোষ সম্পাদন ও শ্রন্ধাসহকারে 

সা সপন ১ তা ০০৯ পাপী পাশপাশি ৮৮০ পাশে শী শী সী ীপশ পি শপাস্পা লাশ একি মস 



১৩৫ বামনপুরাণম্। [৩৩খ, অধ্যায়ঃ। 

শ্রন্ৃধধান*শ্চ তেযাস্তি পরমাং গতিম্ ॥ ৫॥ অপবিত্রঃ পবিধত্র; বা দর্ধাবস্থং গভোইপিব! | যঃ 

স্থরেৎ পুগুরীকাক্ষং সবাহাভ্যন্তরঃ শুচিঃ॥ ৬॥ ঝুরুক্ষেতঅং গমিষ্যামি কুকক্ষে'ত্র বসামাহং। 
অ.প্যতাং বাঁচমুৎস্জ্য দর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৭॥| ত্রন্ধজানং গয়াশ্রান্ধঙ্গোগৃক্ষে মরণং ফধং। 

ধাসঃ পুংসাং কুরুক্ষেত্র মুক্তিরুক্তা চতুর্বধ' 1৮ ॥ সরন্বতীদৃষঘত্যেঘয়োনদেতার্যদত্তরং | 
তং দেবনির্ম্িতং দেশং ব্রন্মাবর্তং গ্রচক্ষতে ॥ ৯॥। দূরস্থোপি কুরুক্ষেহং গমিষামি বসাম্যহং। 

এবং বঃ ততঃ ব্রুয়াৎ সোপি প.পৈঃ প্রন্ুচাতে 1 ১০ ॥ তত্রৈব চ বসেষ্ধীরঃ সরন্বত]ান্তটে স্থিতঃ। 
তসা জ্ঞানং ব্রক্মময়ং ভর যাতি ন সংশয়ঃ1। ১১ ॥ দেবতা খষয়ঃ সিদ্ধাঃ দেৰংতে কুরজাঙ্গলং। 
তলা সংসেবনান্পত্যং ব্রন্ম চাত্সন পশ্য ত | ১২।| চঞ্চসং হি মন্ুযাত্বং প্রাপ্য যে মোক্ষকাজ্কি৭। 

বসস্তি নিয়ত'আ্বানো। যেপি . ছদ্তকারিণঃ॥ ১৩॥ তে বিনুক্তাশ্চ কলুট্ধরনেকজন্মাসন্ত বৈঃ। 
পণ্যন্তি নশ্বলং দেবং হদয়ন্বং সন'তনং || ১৪ ॥ অ্রন্ষবেদঃ কুরুক্ষেত্রং পুণ্যং সম্রিছিতং সরঃ। 
সেবম'ন1 নরা নিতাং প্রাপ্ন বস্তি পরং পদ" ॥১৫।। গ্রহনক্ষত্রতারাপাং কালেন পতনাভয়ং। 
কুরুক্ষেত্রমুত'নাঞ্চ পতনং নৈববিদ্য ত॥১৬।। যত্র হন্দ'দয়ো দেব'ঃ খষয়; সিদ্ধচারণাঃ। 

গন্ধরর্ধাশ্চ।প্নরোধক্ষ'ঃ সেবন্তে স্থান ক্গাক্ষিণঃ 11১৭ || গত তু শ্রদ্ধয় যৃক্তঃ নন ত্বা স্থাণুমভাহদে । 
মনস। চিস্তিতং কামং লভতে নাত্র সংশয়) ॥১৮।॥  নিয়মঞ্চ নয় কৃত! সরঃ কৃতা প্রদক্ষিণং। 

রম্তক্চ সমা্সীদয ক্ষময়িত্। পুনঃ পুনঃ। ১৯ ॥ সরন্বত্যাং নরঃ * স্বাতা যক্ষং দৃষ্ট। প্রণম্য চ| 

তত্তৎ তীর্থে স্নান কবে, তাহারা পরমগতি প্রাপ্ত হয় ॥ ৫॥ অপবিত্রই হউক, আর পবিত্রই বা 
হউক, সকল অবস্থাতে যে ব্যক্তি পুগুরীকাক্ষের স্মরণ করে, তাহার শরীর ও মন উভয়েরই 
শুদ্ধি সম্পন্ন হয়॥৬॥ আমি কুক্ুক্ষেত্রে গমন করিব ; অথবা আমি কুরুক্ষেত্রে বাস কথিব, 
এইপ্রকাঁর বাক্য উচ্চারন করিলে, সমুদায়পাপমুক্ত হওয়া যায় ॥৭॥ ব্রন্দজ্ঞান, গয়াশ্রাদ্ধ, 

গোগৃহে মরণ, এবং কুক্ুক্ষেত্ে বাদ. এই “চারিটী পুরুষের সাক্ষাৎ মূর্তি বলিয়। নির্দিষ্ট হই- 
য়াছে॥ ৮॥ সরম্বতী ও দৃ্ধ্তী এই উভয় নদীর অস্তরবন্তী দেবনির্টিত দেশকেই আর্ধবঞ্ত 
বলিয়া থাকে ॥৯॥ যেবক্তি দূরে থাকিয়াও, আম কুরুক্ষেত্রে যাইব ও কুকুক্ষেত্রে থাকিব, 
ইত্যাদি বাক্য সতত প্রয়োগ করে, তাহারও পাপমুক্তি হয় ॥ ১৭ ॥ ধীমান্ ব্যক্তি সরস্বতীর তট- 
ভূমি আশ্রয় কগিয়া, তথায় অবস্থিতি করিলে, তাহার ব্রন্মময় জ্ঞান সমুণ্পন্ন হয়, সন্দেহ 
নাই ॥১১॥ দেবগণ, খধষিগণ ও দিদ্ধগণ, সঙ্গলেই কুরুজাঙ্গলের সেবা করেন। নিষ্্য তাহার 
সেবা করিলে, আত্মাতে ব্রহ্দর্শন হইয়া থাকে ॥ ১২॥ যাহার বিনশ্বর মন্ুষ্যযোনি প্রাপ্ত 
হইয়া, মাক্ষ কামন] করে ; অধিক কি, যাঠচার! ছুক়্ৃতচারী, তাহারা আত্মনিযমন সহকারে এখানে 
বাদ করিলে ॥১৩॥ অনেকজন্মসঞ্চিত কলুষরাশি হইতে নির্মক্ত হয়। এবং হদয়বিহারী, 
বিমলম্বরূপ, সনাতন বাস্থদেবকে দর্শন করিয়া থাকে ॥ ১৪ | কুরুক্ষেত্র সাক্ষাৎ ব্রন্মবেদি ; 
্রন্ষণর তাহার সান্নিধ্েই প্রতিষ্ঠিত। উহার সেব। করিলে, লোকে পরমপণ প্রাপ্ত হয় ॥ ১৫॥ 
গ্রহ, নক্ষত্র ও তারক! সকলেরও ক;লবশে পতনভঘ্ন আছে, কুরুক্ষেত্রে মরিলে, কোন কালেই 
পতিত হইতে হয় না ॥ ১৬৪ ব্রহ্মা দেবগণ, খষি, সিদ্ধ ও চারণগণ, গন্ধরর্ব ও জগ্নরোগণ, 
যক্ষগণের সহিত মিলিত হইয়া, স্থানকামনায় এই কুরুক্ষেত্থের সেবা করেন । ১৭। শ্রন্ধাযুক্ত 
হুইয়া, তথায় গমন ও স্থাণুহুদে নান করিলে, মনে মনে যাহার চিত্ত] কর] যায়, নিঃসন্দেহই 
তাহ! লাভ হইয়া থাকে ॥১৮| লোকে নিয়ম করিয়া, ব্ন্মসরঃ প্রদক্ষিণ, রম্তকে সমাগত 
হইয়া, পুনঃ পুনঃ ক্ষম। প্রার্থনা ॥ ১৯ ॥ এবং সরন্বতীতে ম্লান করত, যক্ষকে দর্শন ও গ্রণাম 



৩৪শ, অধ্যায়ঃ। ] বামনপুরাণম্। ১৩৫ 

পুণ্যং ধুপঞ্চ নেৈবেদ)ং দত্বা বাচমুদীরয়েৎ।| ৯ ॥ তব প্রস!দাদযক্ষেন্ত্র বনাঁনি সরতস্তথা । 
ত্রমধ্যামি চ তার্থানি হাবিক্গ্গক মে সদ1'। ২১।। 

ইতি শ্রীবামনপুরাঁণে সরোমাহাক্মে কুকুক্ষেত্রমাহাআ্যং নাম ত্রয় স্ংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৩। 

চতুস্ত্রিংশোহ্ধ্যায়ঃ | 
খষয় উঠঃ। বনানি সপ্ত নো জরি সপ্ত নদাশ্চ কাঃ ম্মঠাঃ। তীর্থানি চ সমগ্রাণি ভীর্ঘনান- 

ফলং তথা ॥ ১1 যেন যেন বিধানেন ধন্য তীর্থস্য যঙ্ফলং। ভৎ সর্বং বিস্তরেণেহ ত্র 
পৌরাণিকোত্তম ॥ ২॥ 

লোনহর্ষণ উবাচ। শৃণু সপ্ত বলাশীহ কুরুক্ষেত্রস্য মধাতঃ। বেষ ংনামানি পুণ্যানি সর্বা- 

পাপহরাণি চ।।৩।| কাম'কঞ্চ বনং পুণাং ততোদিতিবনং মহুৎ। ব্যাপপা চবনং পুণাঃ 
ফলকীবনমেব চ॥9৪॥ তথা হ্ৃর্ধ্যবনং স্থানং তথা মধুলনং ম ৎ। পুণাং শীতবনং নাম 

সর্বকল্মঘনাশনং & ৫ ॥ বনান্যেতানি বৈ সপ্ত নদীঃ শৃণুত মে ঘিঙ্গঃ। সরম্বতী নদী পুণ্য। তথ। 
বৈতরণী নদী ॥৬॥ আপগা চ মহাপুণা! গঙ্গা মন্দাকিনী নদী। মধুজবা অমুনদী কৌশিকী 
পাপনাশিনী ॥৭। দূষদ্বতী মহথাপুণ্যা তথ. হিরণ,তী নদী। বর্যাকালবহ্ 2 সর্ব্ব! বর্জ যত্বাসরম্বত*ং 8৮1 
এতাস'মুদকং পুণ্যং প্রাবুটকালে প্রকীর্তিতং । রজ্নবলাত্বমেতাসাং বিদ্যতে ন কদাচন॥ 
তীর্থশ্ত চ প্রভাবেন পুণ্য হেতাঃ সরিদ্বরাঃ ॥৯॥ শৃন্ক মুবয়ঃ প্রীতান্ত।খরন্বানফলং মহৎ। 

গমনং ম্মরণঞ্েব সর্বকল্মষনাশনং ॥ ১০॥ রস্তৃং চ নরে।দৃই। দ্বারপাণং মহাবলং। যক্ষং 
সম ভবাদ্যৈব তীর্থযাত্র।ং সমারভেৎ ॥ ১১॥ ততো। গচ্ছেদ্ধি বিপেন্দ্রা নায় 'দিভিবনং মহৎ। 

এবং পুষ্প, ধূপ ও নৈবেদ্য সম্প্রদান পূর্বক এইরূপ বলিবে ২০ ॥ হে যক্ষেন্্র! তোমার 
প্রসাদে আমি নদী, বন ও তীর্থ সকল ভ্রমণ করিব, সর্বদা আমার অবিদ্বসম্পাদন কর ॥ ২১৪ 

ইতি শ্রীবামনপুরাণে কুকক্ষে তমাহাস্ত্য নামক ত্রয়ন্রিংশ অধ্যায় || ৩৩।। 

ধযগণ কহিলেন, আমাদের নিকট সপ্ত বন ও সপ্ত নদ্দী কাহাকে ব(ল, এবং সমগ্র তীর্থ ও 
তত্তৎ তীর্থন্নানের ফল কীর্তন কর। তুমি পৌরাণিকগণের মধ্যে প্রধান। যে যেবিধানে যে 
তীর্থের ফললাভ হর, তৎ্সমস্তও সবিস্তারে বর্ণন কর ॥১॥ ২॥ 

লোমহর্ষণ কহিলেন, কৃুরুক্ষেত্রের মধ্যবর্তী সপ্ত বন শ্রবণ করুন। উহাদের নাম করিলে, 
পরমপবিভ্র ও সর্ববিধপাপনুক্ত হওয়। যায় ॥ ৩॥ কাম্যকবন, অদ্দিতিবন, ব্যাবন, কলক"- 
বন। ৪ ॥ হৃর্য্যবপ, মধুবন ও শীতবন, ইহারা সকলেই পরমপবিত্রত। বিধান ও অশেষ কলুষ 

নিরাস করিয়া থাকে ॥৫॥ হে দ্িজ্গণ! এই সপ্তবন কীর্তন করিলাম । অধুনা, নদী 
সকলের নাম শ্রবণ করুন। পরমপবিপ্র পরন্বতী, বৈতরণী ॥ ৬॥ গঙ্গ, মন্দাকিশী, মধুস্্বা, 
অল্প, পাপনাশিনী কৌশিকী ॥ ৭ ॥ মহাপুণ। দৃষ্গী ও হিরথতী, ইহারা সঞলেই বর্ীকালে 
প্রবাহিত। হইয়। থাকে, কেবল সরন্বতী নহে ॥৮॥ বর্ধাকালে ইহাদের জল পরমপ/বজ্র বলিয়।, 
প্রকীন্িত হইয়। থাকে । ইহার। কখনই ্জস্বল। হয় না। তীর্থের প্রভাববশেই ইহার! এরূপ 
পবিভ্রভাবাপন্ন হইয়াছে ॥ ৯ ॥ 

অধুনা, হে মুনিগণ ! প্রীতচিত্তে ত'্থমানের মহাফল শ্রবণ করুন। তীর্থ সকলে গমন ও 
তাহাদের স্মরণ করিলে, অশেষ কলুষ বিনাশ পাইয়া থাকে 1১০৪ লোকে রন্তকতীর্থ দর্শন 
৬ মহাবল ঘ্ব রপাল যক্ষের অভিবাদন ক রয়া, তীর্থযাত্রায় প্রবৃভ হইবে ॥ ১১॥ ০ ঝিপ্রন্ত্রবর্গ ! 



৯৬৬ ধামনপুরাণম্ । | ৩৪শ, অধ্যায়ঃ । 

অদ্দিত্য।| যন্র পুত্বার্থেকৃতং ঘোরং মহতপঃ॥ ১২৪ তত্রন্নাত্বা চ সংপুত্্য হদিতিং দেরমাতরম্। 

পুত্রং জনয়তে শৃরং সর্ব-দষবিবর্জিগ্ম্॥ আদিত্যশতসক্ক।শং বিমানঞ্াধিকোহতি ॥ ১৩ ॥ 
ততো গচ্ছদ্ধি বিগ্রেন্্র। বিষুস্থানমন্তৃত্তমম্। সততং নাম বিখ্যাতং যত্র সন্নিহিতো হুবিঃ ॥ ১৪ ॥ 
বিমলে চ নরঃ ন্নংত্বা দুষ্ট] চ বিমলেশ্বরম্। নির্মলঃ শ্বর্গমাযাতি রুদ্রলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ১৫ ॥ 
হকিং চ বলদেবং চাপ্যেকাদন্তাং সমঘিতৌ । দৃ দে।ধৈর্বিমুচ্যেত কলিকল্মবসম্তটবঃ ॥ ১৬॥ 
ততঃ পারিপ্লবং গচ্ছেত'এং ভ্রেলোক্য বশ্রুতম্। তুত্রন্বাত্ব। চদৃই 5 ত্রন্মাণং বেদনংযুতম্ 0১৭॥ 
রদ্ধবজ্ঞকলং প্রাপ্য নির্মম: সবর্গমাপ্রুয়াৎ। তত্রাপি সভবং রখ্যং কৌশিক্যান্তীর্ঘনস্তবং 1১৮ 
সংগমে চ নরঃ ন্ব.ত্বা প্রাপ্রোতি পরমং পদম্। অরণ্যে চাপন্লাধা যে কতা হি পুরুষেণ বৈ। সর্ববাং- 
ভন ক্ষমতে তত্র নতমাত্রন্ত দেহি*ঃ1 ১৯ ॥ ততো দক্ষাশ্রমে গত্বা দু দক্ষেশ্বরং শিবম্। 
অস্বমেধস্য বজ্ছদ্য ফল: প্রাপ্রে.ভি মানবঃ ॥ ২*॥ ততঃ শালুকিনং গচ্ছেৎ লংত্বা তীর্থে ছিজো- 
তনঃ। হারং হরেণ সংঘুক্তং পৃায়ত্বা তু ভক্তিতঃ।॥ প্রাপ্রে।তাভিমতং লোক্কং সর্বপাপ- 
বিবঞ্জিতঃ ॥ ২১ ॥ লাপর্দ।ধ সমাসাদা ন।গানাং তর্ণমুত্মম্। তঞ্জম্নানং নরঃ বৃত্ব। মুক্তো 
নাগভয়'স্তবেখ॥ ২২॥ ততো! গচ্ছেচ্চ বিপ্রেন্ত্রা নরকোদ্ধাররস্তঝ ম্॥২৩। তত্রাপি কজনীমেকাং 
নন ত্ব। ভীর্ঘবরে শুভে। তত্র দ্বিতীয়ং সংপূজ্য দ্বারপাণং প্রযদ্বতঃ ॥ ২৪ ॥ ব্রন্মণান্ ভোজযিস্ব। 
চ প্রণিপত্য ক্ষবাপয়েৎ। তব প্রপ।দ.দযক্ষেন্দ্র মুক্তোহং সর্ধব।কান্থযৈঃ ॥ ২৫॥ পিদ্ধিন্ময়াভি- 
ল(যত] সংসারে তাং লভাম)হং। এবং প্রসাদ্য যক্ষেন্্রন্ততঃ পঞ্চনদং ব্রজেৎ ॥২৬॥ পঞ্চনদ্যশ্চ 

জনস্তর মহাতীর্থ অদিতিবনে গমন করি.ব। অধিতি পূর্বে পুত্রপ্রার্থনাপ্রণোদিত হইয়া, এই 
স্থানে অতিমাত্র কঠোর তপশ্য। কররয়াছিলেন ॥ ১২।। তথায় স্নান ও দেবজননী অদ্িতির 

পূজ। বিধান করিলে, দর্ব,দাষবিবর্জত শৌর্ধ্যশালী পুত্রের জনক এবং অংদিত্যসনিভ বিমানে 
অধিরূঢ হওয়। যায় ॥ ১৩।। অনন্তর অন্ুত্তম বিষ্ক্াংন গমন করিবে !। ১৪।| এই তীর্থ 
সতত স্বনামবিখ্যাত। এখানে হরি সনিহিত আছেন। টিমল তীর্থে দ্বান ও বিমলেশ্বরকে 

দশন করিলে, নিশ্মল হইর।, স্বর্গে গমন ও 'কুদ্রলোকে প্রয়াণ কর। যার ॥ ১৫।॥ একাদশীতে 
ভগৰান্ হরি ও বলদ, উভয়কে একত্র দর্শন করিলে, কলিকলুষসমুদ্তব দোঁষ সমস্ত পরিহ্ৃত 
হইয়। থাকে ॥ ১৬ ॥ 

অনভ্ত্ন ত্রেলোক্যবিখযাত পারিপ্লবরতীর্ঘে গমন করিবে । তথায় নান করিয়া, বেদসংঘুক্ত 

ব্রন্জাকে দর্শন করিলে ॥॥ ১৭ ॥ নির্মল ও ব্রন্মযজ্জের ফল প্রাপ্ত *ইয়।, শ্বর্গ গমন করা যায়। 

তথায় কৌশিকীতীর্থলংভূত রমণীয় সম্ভবতীর্থ বিরাজমান আছে !। ১৮ ॥ পেই সঙ্গমে স্নান 
করিলে, পরমপপপ্রাপ্তি হইয়! থাকে । শুত্রত্য অরণ্যে নান ক রবামাত্র লোঞ্চের ধাবতীন্ন 
অপরাধ তৎক্ষণাৎ |নরাকৃত হয় ॥ ১৯॥ অনস্তর দক্ষাশ্রমে গমন ও দক্ষেশ্বর শিবকে সনাশন 
করিলে, অশ্বমেধধঙ্জের ফগলাভ হইয়া থাকে ॥ ২০1 জনভ্ভর 'শালৃকীতীর্থে গমন করিবে। 
তথায় স্নান করিয়া, হরের নহিত বিরাজমান হরির তক্তিসহকারে পুজ1 করিলে, নর্বপ।পবিবর্ভিত 
অভিমত লোকলাভ হয় || ২১॥ শুথ। হইতে নাগগণের উৎ্কৃ্ তীর্থ সর্পিদধিতে গমন কারবে। 

তথায় নান করিলে, সর্পভয় দূর হইয়া য।য় || ২২॥ হ্েবিপ্রেন্দ্রবর্গ! অনস্তপ নরকোদ্ধ।র রস্তক- 
তীর্থে গমন করিবে ॥॥ ২০॥ সেই পরমমঙ্গলাবহ তীর্থবরে এক রাজি বাস করিয়া, স্নানানস্তপ্ 
গরযত্রসহকারে দ্বিতীয় দবারপাল যক্ষের বিহিত বিধানে পূজা সমাধান।। ২৪ ॥ ও ব্রাক্ধণদিপকে 
ভোজপ করাই?া, প্রণিপাতপূর্বক এই বলিয়! তাহার নিকট ক্ষম1 প্রার্থন। কাঁরবে, হে যক্ষেন্দ্র! 

. আপনার গুনার্দে আমার সমুদান্ন পাপ পরিহ্বত হইয়াছে ।' ২৫॥ এক্ষণে সংসান়ে গিদ্ধিলাডের 
যে৬্ঠিলাষ করিয়া ছ, তাহ! যেন প্রাপ্ত হই । এইংপ যক্গেন্দ্রক প্রসন্ন করিয়া, পরে 



৩৪ধ, অধ্যায়ঃ |] বাষনপুরাণমূ। ১০২ 

রুদ্রেণ কৃত] দানবভ'ষণ|ঃ | তেন সর্বেধু লোকেষু তীর্থং পঞ্চনদং ম্মতং ॥ ২৭ ॥ কোটিতীর্থনি 
রুজ্রেণ সমাজহে যতন্ততঃ। হেন ব্রৈলোক্যবিখ্যাতং কোটিতীর্থং প্রঃক্ষতে ॥ ২৮ ॥ ত্মিংস্তার্থে 
নরঃ ম্নাতব| দৃষ্ট1 কোটীশ্বনং হরম্। পঞ্চ যজ্জানবাপ্রেি নিতাং শকাসমন্বিতঃ1 ২৯ ॥ তব 
বামনে। দেবঃ সর্বদেবৈঃ প্রতিঠিত:। তত্রপি চ নরঃ স্াত্ব। হাগ্রিষ্টোমফলং লভেৎ ॥ ৩০ ॥ 
অশ্বিনোন্তীর্ঘম।সাদ্য শ্রদ্ধাবান যে ছিতেক্জ্িরঃ। ন্পবান্ ভাগ্যযুক্তশ্চ সযশম্বী 
ন সংশয়; ॥ ৩১4 বরাহৃতীর্থমাখাঁতং বিবুরনা পরিকমিতম্। তন্মিন অত্বা শ্রদ্দখান? 
গ্রযাতি পরমাঙ্গতিম্ ॥ ৩২ ॥ তত্র গচ্ছেচ্চ বিপ্রেন্দ্রাঃ সোমতীর্ঘমন্তত্তমম্। যত সোমস্তপত্তপ্ত।া 
ব্যাধিমুক্তে ভবৎ পুর] ॥ ৩৩ তত্র সোমেশ্ববং দৃষ্ট। ন্নত্ব তীর্ঘবরে শুভে। রাক্গস্ুয়ন্য 

যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্পোতি মানব? ॥ ৩৪ ॥  ব্যাধিত্যশ্চ বিনিমুক্তঃ সর্বপদোষবিবর্জ্জ তঃ। 
সোমলোকমবাপ্রেতি চন্দ্রেণ রমতে চিরং ॥ ৩৫ ॥ ভূৃতেশ্বরঞ্চ তত্রৈব জালামালেশ্বরং তথ|। 

তচ্চ লিঙ্গং সমভ্যর্চ ন ভূয়ো জন্ম চাপ্রয়াৎ্চ॥ ৩৬ ॥ একহংসে নরঃ নাত্ব| গোসহস্মফলং লভেৎ। 

কৃতশোচঃ সমাসাদ্য তির্থসেবী দ্বিজোত্তমাঃ ॥৩৭॥ পৌগরীকমবাপ্লোতি কৃতশোচো। ভবেন্নরঃ ॥৩৮। 
ততো মুঞ্জবটং নাম মছাদেবস্য ধীমতঃ। উপোষ্য রজনীমে ক্কাং গাণপত্যমবাপ্র,য়াৎ॥ তত্রৈৰ 

চ মহাভাগা যক্ষিণী লোকবিশ্রুতা ॥ ৩৯ ॥ স্নাত্বাভিগম্য তত্রৈব মহাপাতকনাশনং । কুকক্ষেত্রদ্য 
তন্দারং বিশ্রুতং পুণাবদ্ধনং ॥৪* ॥ প্রদক্ষিণমুপাবর্ভ্য ব্রাহ্মণান ভোজর়েত্তঃ | পুকরধণ 
ততো গত্বা হাভ্যর্চ্য পিতৃদেবতাঃ ॥ ৪১ ॥ জামদগ্রেন বামেণ কৃতন্তচ্চ মহাত্মনা। কৃতকুত্যো 

পঞ্চনদ্দে গমন করিবে ॥ ২৬॥ স্বয়ং রুত্র তথায় পাঁচটা নদীর প্রতিষ্ঠী করেন। সেইজন্য 
সকল লোঁকে উহার নাম পঞ্চন্দ বলিয়। বিখ্যাত হইগ়াছে। দানবগণের অধিষ্ঠানবশতঃ এ 
সকল নদী অতীব-ভয়ঙ্করভাবাশন্ন ॥ ২৭॥ যেহেতু, রুদ্র কোটি তীর্থের সমাহরণ করিয়াছেন ; 
সেইহেতু কোটিতীর্থ বলিয়া, জ্রিলোকে বিখ্যাত হইয়াছে ।। ২৮॥ সেই তীর্থেন্নান করিয়।, 
কোঁটীশ্বর হরকে দর্শন কণ্রলে, পঞ্চ যজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে ।। ২৯॥ তথায় সকল 
দেবতার সহিত বামনদ্েব প্রতিচিত অ।ছেন। সেখানে স্নান করিলে, অগ্নিষ্টোমধজ্ঞের ফর 
প্রাপ্ত হয় ।। ৩০ ॥ শ্রদ্ধাবান্ ও জিভেন্দ্রিয় হইয়া, অশ্বিনীকুমারের তীর্থে গমন করিলে, রূপবান, 
ভাগ্যবান্ ও কীর্তিমান্ হওয়া যায়, তাহাতে সংশয় নাই || ৩১ ॥ বিষুকর্তক পরিকল্িত বরাহ- 
তীর্থ নামে যে তীর্থ আছে, শ্রদ্ধালহকারে তথা স্নান করিল, পরমগতি প্রাপ্ত হওয়! যার ॥॥ ৩২॥ 
হে বিপ্রেন্দ্রবর্গ! তথ! হইতে অন্ত্তম সোমতীর্থে গমন করিবে। পূর্বে গোম যেখানে 
তপশ্চরণ করিয়।, ব্যাধিমুক্ত হইয়াছিলেন || ৩৩ ॥ তথায় সোমেশ্ব কে দর্শন ও সেই পবিত্র 
তীর্থবরে স্নান করলে, রাজস্ুয়যন্ঞের ফলনংগ্রহ হইরা থাকে ।। ৩৪ ॥ এবং ব্যাধিষুক্ত ও 
সর্বদাোষবিবর্জি ত হইয়া, সোমলে!ক লাভ কিয়া, চন্দ্রের সহিত চিরকাল বিহার কঝ যাইতে 
পারে || ৩৫ ॥ তথাকস ভূতেশ্বর ও জালামালেশ্বর নামে যে লিঙ্গ প্রতিঠিত আছে, তাহাদের 
সম্যগৃবিধানে অর্চন। করিলে, পুনর্জন্ম নিবৃদ্ত হইয়া থাকে ।। ৩৬॥ হে ছিজোগ্ুমগণ ! ভর্থ- 
সেবী পুরুষ কৃতশৌচ হইয়া, একহংসে স্নান কারলে, গোনহত্রদানের ফল প্রাপ্ত হয়॥ ৩৭॥ 
এবং পৌগুরীক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে, যে পুণ্য সঞ্চিত হয়, তাহাও সংগ্রহ করিয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥ 
অনস্তর মহাদেবের মুঞ্জবটনামক তীর্থে এক রজনী উপবাগ করিয়। অবস্থিতি করিলে, গাণপত্য 
প্রাণ্ত হয়। তথায় সর্বলে!কবিখ্যাতা মহাভাগ। যক্ষিণী অধিষ্ঠান করিতেছেন ॥ ৩৯ ॥ সেখানে 
অভিগমন ও ন্নান করিলে, মহাপাতক বিনষ্ট হইয়া থাকে । উহাই কুরুক্ষেত্রের পুণ্যবর্ধন দ্বার 
বলিয়। বিখ্যাত || ৪* ॥ উহ প্রদক্ষিণক্রমে উপাবৃত্ত হইয়া, ব্রাঙ্গণদিগকে তোজন করাইবে। 
অনভ্ভর পুক্ষরতীর্থে গমন করিয়া, পিভৃদেবগণের অর্চনা করিবে ॥ ৪১॥ মহাত্মা জামদগ্ন্য রাম 

১টো 
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তবেত্রাজ। জশ্বমেধঞ্চ বিনাতি ॥ ৪২ ॥ কল্ঠাদানঞ্চ স্তত্র কার্তিক্যাং বৈ করিধ্যতি। প্রসন্ন! দেব- 
তাম্তদ্য দাশ্যস্তাভিমতং ফলং ॥ ৪৩॥ কপিলশ্চ মহ্থাক্ষে দ্বারপালঃ স্বয়ং স্থিতঃ | বিদ্বং করোতি 

পাপানং ছুর্গীতিঞ্চ প্রধচ্ছতি । ৪৪ ॥ পরী তসা মহাষক্ষী নায়়োলখলমেখল! । আহত্য ছুন্দুভিং 
স] তৃত্রমতে নিত্যমেব হছি।। ৪৫ || সা] দদর্শ ্রিরঞ্চেকাং সপৃন্নাং পাপদেশজাং। তামুবাচ তদ। 
ষক্ষী আহত্য নিশি ছুম্মুভিং॥ ৪৬।। যুগন্ধরে দধি প্রাশ্য উবন্ধা চাচাতস্থলে। তথত্ততালয়ে 
স্তব। সপুত্র। বস্তমিচ্ছসি ॥ ৪৭ || দিবা ময়া তে কথিতং রাতে ভক্ষ্যামি নিশ্চিতং | এতচ্ছ্বা 
তু বচনং প্র।ণপত্য চ যক্ষিণীং।| ৪৮॥॥ উবাচ দীনয়। বাচ৷ প্রনাদং কুরু ভামিনি। ততঃ সা 
যক্ষিণী তাং তৃ প্রোবাচ কৃপয়ান্বতা | ৪৯ ॥ বদ সৃর্য,লা গ্রহণং কালেন ভবিত কচিৎ। 
সরদ্বত্যাং তদ। সত্ব! পুতা স্বর্গং গমিযাসি ॥ ৫০ || 

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সরোমাহ।য্মবে সপতবনাদিবর্ণনং নাম চতুন্তিংশোহধ্যয়ঃ || ৩৪ ) 

পঞ্চব্রিংশোহ্ধ্যায়? | 

লোমহ্র্যণ উবাচ। হতে রামহ্দং গচ্ছেতীর্ঘসেবী দ্বিজেত্তমঃ। তত্র রামেণ বিপ্রেণ তরল! 
দীপ্ততেজস। ॥১ ৭ ক্ষত্রমুত্সাদ্য বিপ্রেণ হুদাঃ পঞ্চ নিবেশিতাঃ। পুরয়িত্বা নরব্য'প্র রুধির়েণে- 
তি নঃ কুতং॥ ২।। পিতরন্তপ্পিতান্তেন তখৈব চ পিতামহাঃ। ততস্তে পিতরঃ প্রীত! রামমূচ্- 
ধিজোভমাঃ || ৩।। রাম রাম মহাবাহে প্রীতাঃ স্মস্তব ভার্গ £। অনয়। পিতৃভক্ত্য। চ বিক্রমেণ 

&ঁ তীর্থের প্রতিষ্ঠ। করিয়াছেন । তথায় গমন করিলে, রাজা! কৃতকৃত্য ও অশ্ব.মধযজ্ঞফল 
প্রাপ্ত হন ॥ ৪২ ॥ কার্তিকী-একাদশী আরম্ভ করিয়! পৌর্ণমাসী পর্য্যভ্ত যেকোন তিথিতে তথায় 
কণ্ঠ দান করিলে, দেবগণ প্রদন্ন হইয়া, জভিমত ফল প্রান করেন ॥ ৪৩ ॥ তথায় মহাধক্ষ 

কপিল স্বয়ং দ্বারপালরূপে অবস্থিত আছেন। তিনি পাপীগণের বিদ্ব ও তাহাদিগকে 
ছুর্গাতি প্রদ্দান করিয়! থাকেন ॥ 9৪ ॥ ততদীয় পরী মহাষক্ষী উনৃখলমেধল| নাঁশে বিখ্যাতী। 
তথায় সে নিত্য ছুন্দুভিবা দনপুর্্বক ভ্রমণ করিয়। থাকে ॥ ৪৫ ॥ সেই মহাযক্ষী পাপদেশসমুত্ত তা 
সপুত্রা কোন শ্রীকে অবলোকন করিয়া, ্জনীতে ছুন্দুভিবাদনসহকারে তাহারে কহিতে 
লাগিল ॥ ৪৬ ষুগন্ধরে দধিভোজন, অচ্যতস্থলে অবস্থান ও ভূতালবে সান করিয়া, পুক্রের 
সহিত বাস করিতে অভিলাধিণী হইয়াছ ॥ ৪৭ ॥ আমি দ্দিবসে তোমারে কহিলাম; রাত্রিতে 
নিশ্চয়ই তোমারে ভক্ষণ করিব 11৪৮।। 

সেই রমণী এই কথা শুনিয়া, যক্ষিণীকে কহিল, অয়ি ভামিনি! আমার প্রতি 
প্রসন্না হও। 

তখন যক্ষিণী কৃপাদ্িত1 হইয়া, তাঙ্ারে কহিল । ৪৯ ॥ কোন সময়ে যখন হধ্যগ্রহণ হইবে, 
তথ্কালে সরম্বতীতে স্নান করিলে, নিষ্পাপ হইয়! শ্বর্গে গমন করিবে ॥ ৫০ ॥ 

ইতি শ্রীথামনপুরাণে সপ্তবনাদিবর্ণন নামক চতুপ্রিংশ অধ্যায় ॥ ৩৪ ॥ 

লোমহর্যণ কহিলেন, তীর্থসেবী দ্বিজোত্তম তথা হইতে রামহদে গমন করিবে । তথায় 
দীপ্ততেজা, পরমপ্রভাবশালী, পরশুরাম ॥ ১ ॥ কষত্ছ্িয়কুল নির্মাল কহিয়া, তাহাদের শোণিতে 
পরিপূর্ণ করত, পাঁচটা হুদ লল্লিবেশিত করিয়াছেন, এইরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে ॥ ২। 
তদ্ার! তিনি পিতৃগণ ও পিতামহগণের তর্পণ করিলে,তাহারণ গ্রীতিমান্ হইয়া,সেই রামকে কহি- 
লেন, রাম! মহাবাহু রাম! তোমার এই পিতৃভক্তি ও পরাক্রম দর্শনে আমর। তোমার 



৩৫শ, অধ্যারঃ। ] বামনপুরাণমূ। ১৩৯ 

চতেবিভো ॥ ৪1| বরং ৰৃণীৰ ভদ্রস্তে কমিচ্ছসি মহাযশঃ। এবমুক্তন্ত পিতৃভীরামঃ প্রভবত।- 
স্ব || ৫ || অত্রণীৎ প্র-জলির্ববক্যং মপিতুন্ গগনস্থিতান্। ভবস্তে। যদি মে প্রীত,স্তদনুখাহ" 
তাময়ং॥৬। পিতৃপ্রপাদাদিচ্ছেত্বং তপসোস্যাপনং পুনঃ। য:ত| রোধাভিভূঙেন ক্ষত্রমুৎ- 
সারদিতং ময় ॥৭॥ ততস্ত পাপান্যুচ্যেয়ং যুম্মমকং তেজস। হাহং। ভুদাশ্চৈতে তীর্থতৃতা ভবেষু- 
ভূবি বিশ্রুতাঃ ॥৮॥ এবং শ্রুত্বা শুভং বাক্যং রামন্ পিতরস্তদ|। গরভৃচুঃ পরমপ্রীত1 রামং 
হ্ষপুরস্ক তাঃ॥৯।॥ তপন্তে বঙ্ধতাং পুত্র পিতৃতক্ত্যা বি.শষতঃ | ষচ্চ রোযাভিভূতেন ক্ষত্রমুৎ-. 
মাদিতং ত্বয়া ! ১০ ॥ ততশ্চ পাপান্মুত্বং পাতিতান্তে স্বন্শভিঃ। হ?াশ্চৈতেন্য তীর্ঘত্বং 
গমিব্যস্তি ন সংশয়ঃ ॥ ১১॥ তুদেঘেতেযু যঃ ম্নাত্ব| শান্ পিতৃুংস্তর্পয়িষ্যতি। তন্য দাস্থস্তি 
পিতরো যথা ভিলযিতং ফলং ॥ ১২॥ ঈন্দেতান্ মানসান্ কামান্ স্বর্গবাসঞ্চ শাশ্বতং। এবং 
দত্বা বরান্ বিপ্রা রামন্ত পিতরততদা ॥ ১৩৪ রামং আ্মভবং প্রীতান্তট্রৈবাত্তর্দধুস্তদ1। এবং 
রামহদ12 পুণ্য ভর্গবন্য মহায্মনঃ ॥ ১৪৪ মনত! হদেযু রামস্য ব্রহ্মচারী শুচিত্রতঃ। রামং 
সমভ্যর্টা তথা বিন্দেদভ্ম্বর্কম্॥ ১৫॥ বংশমূলং সমাসাদ্য তীর্ঘসেবী স্থসংযতঃ। দ্ববংশ- 
মুন্ধরেছিপ্রাঃ সত্ব] চৈব সমূলক্কং ॥ ১৬ ॥ কায়শোধনমাস'দ্য তীর্থং ত্রলোক্যবিশ্রতং। শনীর- 
গুন্ধিমাপ্রোতি স্াতম্যম্মি্ন সংশয়ঃ ॥ ১৭ ॥ শুদ্ধদেহস্চ সংয1তি বন্ানম্নাবর্ততে পুনঃ। ভাবদত্রমন্তি 
তীর্থেষু দিদ্ধান্তীর্পরাধণ:ঃ। যাবন্ন প্রাপ্রবস্তীহ তীর্থং তৎ্কাঁয়শোধনং ॥ ১৮ | তন্মিংস্তীর্থে চ 

প্রতি ভী'তমান্ হইয়াছি ॥ ৩।৪ ॥ হে মহাযশা ! তুমি অভিলধিত বর গ্রহণ কর। তোমার 
মঙ্গল হউক। প্রভবদ্বরিষ্ট মহাবীর রাম পিতৃগণ কর্তৃক এইরূপ উক্ত*হইয়া ॥ ৫॥ কৃতাঞ্জলি- 
পুটে সেই গগনবিহা!রী পিতগণকে কহিলেন, আপনারা যদি আমর প্রতি গ্রীত হইয়া থাকেন, 
তাহা হইলে, এই অনুগ্রন্ করুন ॥৬॥ আমি আপনাদের গ্রসাদে পুনরায় তপরপ্রাণ্তির 

ইচ্ছ! করি । যেহেতু, আমি ঝোষা:ভত্ভুত হইয়া, ক্ষত্তিয়দিগকে উৎসাঁদিত করিয়াছি, সেই- 
হেতু আমার যে পাতক সঞ্চিত হইয়াছে, আপনাদের তেজে যেন তাহা হইতে মুক্ত হইতে 
পারি। এবং আমার ও তিঠিত *ই হুদ সকলও যেন পৃথিবীতে তীর্থরূপে পরিণত ও বিখ্যাত 

হয় ॥৭ ৮ 
পিভগণ রামের এই শুভ বাক্য শ্রুতিগোচর করিয়া, পরম গ্রীত ও হ্র্ষপুরস্কত হুইযা, 

প্রতিবচনপ্রদানপূর্বক কহিলেন ॥৯॥ পিতভন্ডিপ্রভাবে তোমার তপস্থার বিশিষ্ট বিধানে 
উণচয় হইবে । অ র. তুমি রোষাঠিভৃত হইয়', যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছ ॥১০॥ তাহ! হইতে মুক্তি 
লাভ করিবে । .কননা, সেই ক্ষত্রিয় ঃকলন্ব স্ব কম্মবলেই পতিত হইযাছে। অদ্য হইতে তোমার 

কৃত ইদ সকনও তীর্থ হইবে, সন্দেহ নাই।। ১১ ॥ যে ব্যক্তি এই সকল হুর্দে নান করিয়া, 

পিতৃগণের তর্পণ করিবে সেই পিতৃগণ তাহারে অভিলধিত ফল প্রদান করিবেন ॥ ১২॥ 
তদ্ব্যতীত, তাহাদের প্রসার্দে তাহার অভীগ্সিত আত্তরিক ক'মনা ও অক্ষয় দ্বর্গবাসও 
লাভ হইবে। হে বিপ্রবর্ণ! পিতৃগণ রামকে এইরূপ বর দিয়া ॥ ১৩॥ সেই ভার্গববরিষ্ঠ 
রামের প্রতি প্রীতিমান্ হইয়া, সেই স্থানেই অন্তহিত হইলেন । মহাত্মা পরগুরামের হুদ সকল 
এই কারণেই পবিত্র তীর্থ হইয়াছে ॥ ১৪ ॥ ব্রহ্মচারী ও শুচিব্রত হইয়া, রামহদে সান ও 
রামের অভ্যর্চনা করিলে, বহু স্বর্ণ লাভ হয় ॥ ১৫॥ অনস্তর ভীর্থসেবী দ্বিজোত্তম বংশনূল 
তীর্থে সমাপন্ন হইয়া, তথায় স্নান করিয়া, স্বকীয় বংশের উদ্ধার করিবে ॥ ১৬॥ তথা হইতে 

ব্রিলোকবিখাত কাঁয়শোঁধনতীর্থে সমাগত হইয়া, ম্লান করিলে, শরীরশুদ্ধি সংঘটিত হয, 
সন্দেহ নাই ॥ ১৭ ॥ দেহ শুদ্ধ হইলে, যাহ! হইতে পুনরায় আবর্তিত হইতে হয় না, সেই স্থানে 

গমন কর। যায়! তীর্গপরায়ণ দিদ্ধগণ যাবৎ কায়শোধনতীর্থ প্রাপ্ত না হন, তাবৎ তীর্থ সকলে 
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সংগ্লাব্য কায়ং সংযতম!নসঃ। পর্ম্পদমবাপ্লে!তি যদ্ধান্নাবর্ততে পুনঃ ॥ ১৯॥ ততো! গচ্ছেচ্চ 

বিঞ্রেন্দ্রান্তং৫থং ভ্রেলোজ্যবিশ্রতং। লোক যত্রোদ্ধতাঃ সর্ধবে বিষুঃনা প্রভবিষুধন] ॥ ২০ ॥ 

লোকোদ্ধারং সমাসাদ্য তীর্ঘং স্মরণতত্পরঃ। স্থাত্ব। তীর্ঘবরে তশ্মিন লোকং পশুতি শাশবতং ॥২১। 
ন্্ বিষুঃঃ দ্রিতো নিত্যং শিবো দেবন্চ শাশ্বত: তৌ দেবো প্রণিপাতেন প্রসাদ্য সুকতিমাগ্রাৎ॥২২। 
শ্রীতীর্থং ভু ততো৷ গচ্ছেচ্ছালিগ্রামমন্ত্তমং | যত্র সাতস্য সানিধ্যং সদ। দেবঃ প্রষচ্ছতি ॥ ২৩। 
কপিলাহদমা দাদ্য তীর্থং ত্রেলোক/বিশ্রুতং। তত্র ন্ান্বার্চয়ত্বা চ দেংতানি পিতৃহস্তথ! ॥ ২৪ ॥ 
কপিলানাং সহ্য ফলং বিন্দতি মানবঃ। তত্র স্থিতং মহার্দেবং কপিলম্বপুরাশ্রিতং ॥ ২৫। 
দু মুক্তিমবাপ্রোতি খধিভিঃ পৃজিতং শিবং। হৃর্যযতীথং সমাসাদ্য ন্নাত্বা নিয়তমানসঃ ॥ ২৬ 
জর্চরিত্বা পিতৃন্ দেবানুপবাসপরায়ণঃ । অগ্-্টামমবাপ্লোতি হৃর্ধযলোকং চ গচ্ছতি।২৭॥ 
সহম্রকিরণং দেবং ভানুং বৈলোক্যবিশ্রুতং । দৃষ্ মুক্তিমবাপ্রোতি নরে! জ্ঞানসমন্বিতঃ ॥ ২৮॥ 
তবানীবনমালা'দ্য তীর্থসেবী যথাক্রমং। তত্রাভিষেকং কৃর্বাপো! গোসহস্রফলং লভেৎ ॥ ২৯। 
পিতামহস্য পিখতে] হামৃতং পূর্বমেব হি। উদগারাৎ স্ুরতির্জাতা1 স1 চ পাভালমাশ্রিতা ॥ ৩০ ॥ 
তস্যাঃ সুরভয়ে! জাতা মাতরো লৌকমাতরঃ। তাভিস্তৎ সকলং ব্যাণ্তং পাতালং সুনিরস্তরং ॥৩১॥ 
পিতামহুদ্য যজতে1 দক্ষিণা্থমুপাহৃতাঃ। আহৃতা ত্রাক্মণান্তে চ বিভ্রান্ত বিবরেগ হি ॥ ৩২॥ 
তন্মিন্ বিবরঘারে তু স্থিতো। গণপতিঃ শ্বয়ং। যং দৃ্। সকলান্ কামান্ প্রাপ্তি নিয়তেন্ত্িয়ঃ ॥৩৩। 

ভ্রমণ করিয়া! থাকেন ॥ ১৮ ॥ সেই তীর্থে সংযত চিত্ে শরীর সংপ্লাবিত করিলে, পরম পদপ্রাপ্তি 
হয়; যাহ! হইতে পুনরায় আবর্তিত হইতে হয় নাঁ॥ ১৯ ॥ 

অনস্তর হে বিপ্রেন্্রবর্গ! লোকোদ্ধার তীর্থে গমন করিবে। প্রত বঙ্ণু বিষ এ স্থানে 
সমুদ্বায় লোকের উদ্ধার করিয়াছিলেন ॥ ২০ ॥ এই লোকোদ্ধারে গমন করিয়া, ধ্যান- 
তৎ্পর হইয়া, ন্নান করিলে, শাশ্বত লোক সকল প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥২১॥ 
অবিনাশিশ্বর্ূপ বিষ ও মহাদেব উভয়ে .তথায় প্রতিষিত আছেন। প্রণিপাত পূর্বক 
তাহাদিগকে প্রসন্ন করিলে, মুক্তিনংগ্রহ হয় ॥২২॥ অনস্তর অন্ুত্ধম গ্তীর্থে গমন 
করিবে। তথায় স্নান করিলে, ভগবান কেশব তাহার সন্নিহিত হইয়া থাকেন ॥ ২৩ ॥ 
অনস্তর কপিলাহ্দনামক ভ্রেংলীক/বিখ্যাত তীর্থে গমন করিয়া, স্সান এবং পিতৃগণের অর্চন] 
করিলে ॥ ২৪ ॥ কপিলাপহত্রদানের ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। তথান্ন মহাদেব কপিলবপুঃ 
আশ্রয় করিয়।, বিরাজমান আছেন ॥ ২৫ ॥ সেই খধিগণের পুজিত মহাদ্দেবকে দর্শন করিলে, 
মুক্তিলাভ করা যায়। অনস্তর সৃর্য/তীর্থে সমাগত হইয়া, সংযগচিত্তে স্নান করিয়া ॥ ২৬॥ উপ- 
বাস করত, পিতৃগণ ও দেবগণের অর্চন1| করিলে, অগ্নিষ্টোমধজ্ঞের ফললাভ ও হুর্ধ্যলোকপ্রাপ্তি 
হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥ তথায় ব্রিলোকবিশ্রাত সহত্রকিরণ ভানুকে দর্শন করিলে, জ্ঞানসমন্থিত 
ও মুক্তিগ্রাণ্ড হওয়া! যায় ॥ ২৮ ॥ তীর্থসেবী পুরুষ ভবানীবনে গমন করিয়া, তথায় যথাবিধানে 
অভিষেক করিলে, গোসহম্র্দানের ফললাভ করে ॥ ২৯॥ পূর্বকালে পিতামহ অমৃতপানে 
গ্রবৃত্ত হইলে, তদীয় উদ্গার হইতে সুরভি সমুৎ্পত্ন হইয়া, পাতাঁলতল জাশ্রয় করে ॥ ৩০। 
সেই স্ুুপ্রভির গর্ভে লৌকমাত৷ স্থরভিমাতা সফলের উত্তৰ হয়। তাহার। সকলে সমুদায় 
পাতাল নিরবচ্ছিন্ন ব্যাপ্ত করিয়া আছে ॥ ৩১॥ পিতামহ যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তদীয় 
দক্ষিণার্থ মেই সকল স্থরভি উপাহত হইয়াছিল। ব্রাঙ্গণগণ সেই বজ্ঞে জাহত হইয়া, বিবর- 
দর্শনে বিভ্রান্ত হইয়। উঠেন ॥ ৩২ ॥ সেই বিবরের দ্বারদেশে স্বয়ং গণপতি অবস্থিতি করিতেছেন । 

ইন্জ্ি,সংযমপূর্ক তাহাকে দর্শন করিলে, সমুদ্বায় কামনাই সম্পন্ন হয় ॥ ৩৩॥ 
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সঙ্গিীস্ত সমাসাদ্যতীর্বং মুক্তিসমাশ্রথম্ | দেব্যান্তীর্ঘে নরঃ স্নাত্ব। লভতে মুরূপতমং ॥ ৩৪॥ 
অনস্তাং শ্রিয়মাপ্পোতি পুত্রপৌত্রৈঃ সমন্বভঃ। ভোগাংশ্চ বিপুলার্লক। প্রাপ্রোতি পরম: 
ম্পদং ॥ ৩৫ ॥ ব্রদ্ধবর্তে নরঃ সত! ত্রহ্মজ্ঞ,নপমন্থিতঃ। জাঁয়তে নাত্র সন্দেহ প্রঃণান্ 
মুঞ্চতি চেচ্ছয়া ॥ ৩৬॥ ততো গচ্ছেদ্ধ বিপ্রেন্্া ঘবারপালঞ্চ রম্তকং। তত্র তীর্থে সরম্বত্যাং 
যক্ষেন্্রসয মহাত্মবনঃ ॥ ৩৭ ॥ তত্র জ্ঞানং সমাপাদা হাপবাসপরায়ণঃ । যক্ষন্য চ প্রসাদেন লভতে 
কামিকং ফলং || ৩৮ ॥ ততো! গচ্ছেন্ধি বিপ্রেঙ্ছা ব্রন্মাবর্তং মুনিস্ততং | ব্রদ্মাবর্তে নরঃ নানা 
ব্রঙ্গ চাপ্সোতি নিশ্চিতং || ৩৯ '। ততো গচ্ছেচ্চ বিপ্রেন্দ্রাঃ স্ুৃভীর্ঘথকমন্ুত্তমং। তত্র সন্নিহিত 
নিত্যং শিতরে! দৈবতৈঃ সহ।। ৪০ 1 তঞ্জাভিষেকং কুববীত পিতৃদেবাচ্্চনে রতঃ। অশ্বমেধম- 
বাপ্লেতি পিতুন্ প্রীণাতি শাশ্বতম্ ॥ ৪১ ॥ ততোহস্ববত্যাং ধর্মজ্ঞ সমালাদ্য যথাক্রমং। কামেশ্বরন্ত 
তীর্থে তু স্নাত্ব। শ্রদ্ধালমন্বিতঃ ॥ ৪২ ॥ সর্বাব্যাধিবিনিমুকে। ব্রন্ম চাপ্পোতি নিশ্চিন্তং। মাতৃতীর্থ- 
চতবৈব যত্র মাতস্য ভক্তিতঃ ॥ 3৩ ॥ প্রঞ্জা বিবর্ধভে নিত্যমনস্তাং চাপ্র যাচ্ছি, য়ং। ততঃ 
শীতাবনং গচ্ছেন্সিয়তো| নিয়তাশনঃ ॥ ৪৪ ॥ তীর্থং তত্র মহাবিপ্রা মহদ ত্র ছুর্লভং। পুনাতি 
দর্শনাদেব পুরুষানেকবিংশতিং ॥ ৪৫ ॥ কেশান্ভুক্ষ্য ঠৈকম্মিনি পৃতো। ভবতি পাপতঃ। 
তত্র তীর্থবরং চান্বচ্ছুনাং লোমাপহং মহৎ ॥ ৪৬ ॥ তত্র বিপ্রা মহাপ্রাজ্ঞা বিদ্বাংসন্তীর্ঘতৎপরাঃ। 
স্ববিলোমপহে তীর্থে বিপ্রাপ্েলোক্যবিশ্রুতে ॥ ৪৭ ॥ প্রাণায়ামৈহি হরস্তি স্বলোমানি দিজোতমাঃ। 
পুভাত্ম'নশ্চ তে বিপপ্রাঃ প্রযান্তি পরমাং গতিং ৪॥ ৪৮ | দশাশ্বমে'ধকং চৈব তত্র তীর্থং স্ুবিশ্রতং। 

মুক্তির সাক্ষাৎ আম্পদ সঙ্গিনীনামক তীর্থে গমন করিলে, মুক্তিলাভ হইয়া] থাকে। 
দেবীতর্৫থে স্নান করিলে, উৎকৃষ্ট রূপ সংগ্রহ হয় ॥ ৩3॥ এবং পুভ্রপৌন্রসমদ্বিত হইয়া, 
অনন্ত শ্রী ও বিপুল ভোগরাশি লাভ করিয়া, পরমপদে অধিিত হওয়া যায় ॥ ৩৫ ॥& 
্রক্মাবর্তে অভিমেক করিলে, লৌকে নিঃসন্দেহই ব্রন্গজ্ঞান লাঁভ করিয়া, ইচ্ছামৃত্যু হুইয়। 
থকে ॥ ৩৬ ॥ অনস্তর দারপীল রন্তকে গমন করিবে। মহাত্মা যক্ষেন্্র তথায় নিয়ত 
বিরাজম।ন হইতেছে। সরস্বতীস্থ সেই তীর্থে স্নান করিয়! ॥ ৩৭ ॥ উপবাসপরায়ণ হইলে, 
যক্ষের প্রসাদে জ্ঞানলাভ করিয়া, কামিক ফল প্রাপ্ত হওয়। যাঁয় ॥৩৮॥ হে বিপ্রেন্্রবর্গ! 
তথা হতে দ্বিতীয় ব্রক্মাবর্জে গমন করিবে । মুনিগণ এই তীর্থের স্তব করিয়। থাকেন। 
ব্রন্মাবর্তে সান করিলে, লোকের নিশ্চয়ই ব্রক্ষগ্রাপ্তি হয়॥৩৯॥ তদদনত্তর অন্থুত্তম 

স্থতীর্থে গমন করিৰে। পিতৃগণ দেবগণের সহিত তথায় নিয়ত সম্িহিত আছেন ॥ ৪০ | 
তথায় পিতৃগণও দেবগণের অর্চনাপরায়ণ হইয়া, অভিষেক করিলে, অশ্বমেধ্যজ্ঞের ফললাভ 

হয় এবং পিতৃদ্দিগকে চিরকাল আপ্যায়িত করা যায় ॥ ৪১ ॥ অনস্তর ধর্মমত পুরুষ যথাক্রমে 
অস্থবতীতে গমন ও কামেশ্বরতীর্থে শ্রদ্ধাসহকারে অভিষেক করিলে ॥ ৪২ ॥ সর্ববাধিবিনমুক্ত 
ও ব্রন্মগ্রাপ্ত হইয়া থাক; তাহাতে সন্দেহ নাই । তথায় যে মাতৃতীর্থ আছে, দাহাতে 
ভক্তিপূর্ব্বক নান করিলে ॥ ৪৩ ॥ নিত্য প্রজা বর্ধিত ও অনস্ত শ্রীলাভ হয় । অনস্তর নিয়মানুষ্ঠান- 
পূর্বক আহার সংযত করিয়া, সীতাবনে গমন করিব ॥ ৪৪ ॥ হে বিপ্রেন্দরবর্গ! তথায় যে 
মহাতীর্থ আছে, তাহ অন্ত্র ছুল্ভ। তাহার দর্শনমাত্রেই একবিংশঠি পুরুষের তৎক্ষণাৎ 
পবিত্রতা বিহিত হইয়! থাকে ॥ ৪৫॥ তত্রত্য একতর তীর্থে কেনপাণ জ্ভ্যুক্ষিত করিল, 
পাঁপ হইতে নিষ্কঠিলাভ হয়। তথায় শ্ববিলোমাপহ নামে যে অন্যতর তীর্থ প্রতিষিত আছে ॥৪৬। 
মহাপ্রাজ্ঞ বিদ্বান্ বিপ্রবর্গ তীর্থতত্পর হইয়া, সেখানে বাদ করিতেছেন। এ্রশ্বলোমাপহৃতী 
ব্রিলোক্যবিখ্যাত ॥ ৪৭ ॥ দ্বিজোত্বমগণ প্র,.ণায়ামসহক!রে তথায় স্বকীয় লোমরাঞ্জি নিহরণ 
ক.রন। তৎপ্রহাবে তাহার! পুণাত্মা৷ হইয়া, পরমগতি প্রাপ্ত হন ॥ ৪৮॥ তথায় দশাখবমেধিক 
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তত্ব -স্নাত্া তক্তিযুক্তস্তদেব লভতে ফলম্॥৪৯॥ ততে! গচ্ছেদ্ধি শ্রদ্ধাবান্ মান্্ষং 
লোকবিশ্রুত। দর্শনাভস্য ম তীর্থদ্য মুক্ত! ভবতি কিহ্বিষেঃ॥ ৫০ ॥ পুর! কৃষ্ণমুগান্ত ত্র 
ব্যাধেন শরপীড়তাঃ। অবগ'হ সরশ্যন্মিগ্বানযত্বমুপাগতাঃ ॥ ৫১।॥ ততো ব্যাধাশ্চ তে 
সর্বে তানপৃচ্ছন্ [ঘজোত্তমান্। মৃগাঃ ক খষয়ো যাতা জন্ম।ভিঃ শরপীড়ি তাত ॥ ৫২ ॥ নিমগ্ান্তে 
সরঃ প্র।প্য |কং তদ্ব্রত ঘিঞজাতম[:। তেহক্রবংস্তত্র ৩২ পৃষ্ট। বয়স্তে চ দ্বিজোত্তমাঃ॥। ৫৩॥ অস্য 
তীর্ঘদ্য মাথাত্ঝয-নমন্ষ্যত্বম়ুপাগতাঃ | তন্মাদঘ.মং শ্রদ্দধান।ঃ পাত্ব। তীর্ঘে বিমৎসরাঃ ॥ ৫৪ ॥ সর্বব- 
প/পবিনিমুক্তা তবধ্যথ ন সংশয়ঃ| ততঃ স্াতাশ্চ তে সর্ব শুদ্ধদেহ। দিবঙ্গত' | ৫৫॥ এত- 
ভীর্ঘনা মাহাস্্যং মাহুষপ্য (ধজোত্তম'১| যে শৃবস্তি শ্রদ্ধানান্তেহপি যাত্ত পরাঙ্তিং ॥ ৫৬॥ 

ইতি আবামনপুরাণে সরোমাহাস্েয বিতিধতীর্থান্থকীর্ভন নাম পঞ্চ.ত্রংশোহ্ধ্য।য়ঃ ॥ ৩৫ ॥ 

যট ত্রিংশোহ্ধ্যায়ঃ | 

লোমছুধ উব;চ। মঃমুননা তু পুর্বেণ ক্রোশমাত্রে দিজোন্মাঃ। আপগ! নাম বিখ্য।তা 
নদী ঘিজনিজ্লবিত! ॥ ১॥ শ্যামাকং পয়সা |সদ্ধমাজ্যেন চ পারপ্রুতং। যে প্রযচ্ছত্তি বিপ্রেভা- 
্তেষাং পাপং ন বিদ্যুতে ॥২॥ যেত শ্রান্ধং করিষ্যন্তি প্রাপ্য ঙামাপগাং নদীং। তে সর্বকাম- 
সংযুক্তা ভবধাস্তি ন নংশয়ঃ॥৩॥ শ্মরস্তি পিতরস্তস্য ম্মরস্তি চ পিতামহ!ঃ। জ্স্মাকং চ 

নামে স্থবিখ্যাত তর্থআ.ছ। এ তীর্থ ভক্তিযুক্ত হইয়া, স্নান করলে, দশাশ্বমেধিক ফললাভ 
হয় ॥ ৪৯ ॥ অনত্তর শ্রদ্ধাবান্ হইবা, মান্থ্যতীর্থে গমন করিবে। ০ই তীর্থ দর্শন করিলে, 
সমুদায় পাপ পরিহ্ৃ 5 হব ॥ ৫০ ॥ পূর্বকাঁলে কৃপ্সুগ নকল হথায় ব্যাধকত্তৃক শরগীড়িত হইয়া, 
তত্রত্য স.রাবরে অবগাহন করিয়া, ম হুষত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৫১ ॥ অনন্তর ব্যাধ সকল সেই 
ধিজোত্তমরূপী মৃগদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, “হে খমিগণ ! অস্মত্বর্তক শরগড়িত হইয়া, সেই 
সকল মৃগ কোথায় গমন করিল? 1।৫২॥ হে দ্বিঞোতমবর্গ! আাঁহার। কি সরোবর প্রাপ্ত হইয়া, 
তাত নিমগ্ন হইয়াছে, রলিতে আজ্ঞা হউক। 

তাহার। এইরূপ পরিপুষ্ট হইয়া! ক'হল, আমরাই সেই সকল যুগ ॥৫৩॥ এই তীর্থের 
মানবে মানুষত্ব গ্রাপ্ত হইযাছি। অতএব তোমরা মাত্নর্্যপরিহারপুরঃসর শ্রদ্ধাঈটল হইয়া, 
এই শীর্থে পান কর ॥ ৫9 ॥ তাহ হইলে, হোমাঁদের সমুদায় পাঁপক্ষর হইবে, সন্দেহ নাই। 
তখন তাঁহারা সকলে তথায় স্নান করিয়া, শুদ্ধদেহ হইয়া, স্বর্গে গমন করিল ॥ ৫৫॥ হে দ্বিজো- 

স্তমসমূহ ! যাহারা শ্রপ্ধানইকারে এই মানষত'৫ের মাহাম্থ্য শ্রথণ করে, তাহারাও পরমগতি 
প্রাপ্ত হয় ॥৫৬॥ 

ইতি শ্রীবামনপুরাণে বিবিধতীর্থবর্ণন নামক যটত্রিংশ অধ্যায় ॥ ৩৬॥ 

লৌমহ্ণ কহিলেণ, হে দ্বিজাত্তমবর্গ! মাচ্মতীর্থের পুর্বে ক্রোশমাত্র দুরে আপগাঁদামে 
বিখ্যাত দ্বিজগণনিষেবিত1 নদী প্রবাহিতা হই,তছে ॥ ১॥ যাহারা তথায় ছুপ্ধ ছারা সিদ্ধ ও 
আজ্যে পরিপ্র,ত বরি'?, ত্রাঙ্মণদিগকে শ্ঠামাক প্রদান বরে, তীহাদের পাঁপ দূর হইয়] 
যায় ॥২॥ যাহারা ০্ই ক্াপগঞুনদী প্রাপ্ত হইয়া, শ্রাদ্ধ করে তাহারা সর্ববিধ মনোরথ- 
সিদ্ধি সংগ্রহ করে, সন্দেহ নাই ॥৩। ত্বাহাদর পিতৃগণ ও পিতাঁমহবর্গ এইকপ মনে করেন, 
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কুলে পুত্রঃ পৌন্ডো! বাপি ভব্ষিতি ॥ ৪1 দস জাপগাং নদীং গত্বাম্মাংস্তিলৈস্তর্পরিধ্যতি। 
তেন তৃপ্তা ভবিষ্যামো য'বৎ কুলশতং ভবেৎ ॥ ৫ ॥ নভস্যে মাসি সংগপ্রাপ্ডতে কষ্ণপক্ষে বিশেমতঃ | 
চতুর্দস্ঠাং তু মধ্যাহ্ন পিগুদো মুক্তিমাপ্নয়াৎ | ৬ ততো গচ্ছেচ্চ বিপ্রেন্ত্ রক্ষণ স্থানমুত্তমং | 
ব্রত্মোছুত্বরমিত্যেবং সর্বলোকেষু বিশ্রুতং ॥৭॥ তত ব্রন্মর্থকৃণ্ডেযু স্লাতস্য দ্বিজলততমাঃ | 
সপ্তবীণাং প্রসাদেন সপ্তসামফলং লভেৎ্॥৮॥ ভ্দ্বাজো গৌভমশ্চ জমদগ্লিশ্চ কণ্তীপঃ | 
বিশ্বামিত্রো বশিষ্ঠশ্চ অন্রিশ্চ ভগবানৃধিঃ | ৯॥ এতে সমেত্য তৎ কুণ্ং কলিতং তুবি ছুলভং। 
ত্রন্ষণ। সেবিতং তন্ম দত্রন্দোছুম্বরমুচ্ততে ]১০ | ভতন্সিংভীর্ঘবরে ম্বাত্বা ব্রঙ্গণোধব্যক্. 
জন্মনঃ| ব্রশ্মালোকমবাপ্লোতি নাত্র কার্ধা। বিচার৭11১১) দেবান্ পিতৃন্ সমুদ্দিষ্ত যো বিপ্রং 
পু্জরিযাতি । পিতরস্তপ্য সুখিত] দান্যন্তি ভূবি ছুলভম্ ॥১২॥ সপ্তষাঁংস্চ সমুদ্দিশ্য পৃথকৃল্নানং 
সমাচর়েৎ। খষাণ|ঞ্ প্রসাদেন সপ্ত:লাকাধিপো ভবেৎ ॥ ১৩ ॥ কপিলস্থেতি বিখ্যাতং সর্ব- 
পাতক্ষনাশনং। যন্মিন স্থিতঃ শবয়ং দেবো বৃদ্ধকেদারসংজ্ঞিতঃ ॥ ১৪ ॥ তত্র লাত্বার্চকুতা চ 
রুদ্রং দ্ডিসমন্বতং। অন্তপ্ধীনমবাপ্োতি শিবলোকে স মোদতে ॥ ১৫॥ যন্ত্র তর্পণং কৃত্বা 
পিবতে চুপকত্রদ্নং। দেবদেবং নমস্ক চ্য কেদারসা ফলং লভেৎ্ ॥১৬॥ যন্তত্র কুরুতে শ্রদ্ধং শিবমুন্দিশ্ত 

মানবঃ| ভেত্রগুরুচতুর্দগ্ঠাং শ্রাপ্পোতি পরমং পদং ॥১৭॥ কলন্যাস্ক তত গচ্ছদযত্র দেবীচ 
সংস্থিতা। দুর্গা কাত্যায়নী ভদ্র/নিদ্রা মায়া সনাতনী ॥ ১৮৪ কলন্তঞ্চ নরঃ" অত] দই 
হুর্গাভটস্থিতাং। সংসারগহননং ঘর্গং নিল্তরেন্নাত্র সংশয়? ॥১৯। ততো! গচ্ছেদ্ধি সরকং ত্রেলোক্য- 

আমা.দর বংশে পুত্র বা পৌত্র জন্মগ্রহণ করিবে ॥৪॥ সে আপরীায় গমন করিয়া 
তিলপ্রদ নপুর্বক আমাদের তর্পণ করিবে । তদ্থারা আমর! যাবৎ কুলশত পরিতৃপ্ত হইব ॥৫॥ 
শ্রাবণমান উপস্থিত হইলে, কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশীতে মধ্যাহুসময়ে তথায় পিও প্রদান করিয়া, 
মুক্তিলাভ করা যায় ॥৬॥ নন্তর ব্রন্গোদুক্ধরনামক সর্ধলোকবিখযাত উৎকৃষ্ট তীর্ঘে গমন 
করিবে । উং1 পিতামহ ব্রন্মার অধিষ্ঠানক্ষেত্র ॥৭॥ তথায় ব্রন্দর্ষি-কুণ্সমূহে স্সান করিলে, 
নগ্ডর্বিপ্রণার্দে সপ্ত সোঁধযজ্জের ফললাভ হইয়। থাকে ॥৮॥ ভরদাঁজ, গৌতম, জমদগ্নি, কণ্ঠপ, 
বিশ্বাখিত্র, বাশ, ভগবান্ অত্রি | ৯। ইহ্ীরা সমবেত হইয়া, এ সকল তূলোকছুলভ কু 
পরিকল্পনা করিয়াছেন। ব্রহ্মা উহাদের সেবা করেন; এইজন্য ব্রক্গোছ্ধর নাঁমে বিখ্যাত 
হইয়া ছ ॥ ১০1 অব্যজভ্ন্ম। ব্রন্মার এই উৎকৃষ্ট তার্থে স্নান করিলে, তদীয় লোকলাত হই! 
থা ক; এবিষয়ে বিচাঁরণ। করিবার আবশ্তকত1 নাই ॥ ১১ ॥ যে ব্যক্তি তথায় পিতৃগণ ও দেবগণ, 
ইইঁদগকে উদ্দেশ করিয়া, ব্রাক্মণর পুঞ্জ! করে, তদীয় পিতৃগণ স্থুখিত হইয়া, তাহারে 

পৃ্থবীছুলত পণার্থ প্রদান করেন ॥ ১২ ॥ তথায় উন্িখিত সপ্ত খষিকে উদ্দেশ করিয়া, পৃথগ- 
বিধানে স্নান করিবে । তাহা হইলে, তাহাদের প্রপাদে সপ্তংলাকাধিপত্যলাভ হইযা থাকে ॥১৩॥ 

কপিলস্থ নামে বিখ্যাত সর্বপ[তকবিন'শন তীর্থে স্বয়ং বৃদ্ধ কেদার নাম ধারণ করিয়।, 
মহাদেব অধিষ্ঠান করিতেছেন ॥ ১৪॥ তথায় স্নান করিয়া, দর্ডিসমন্বিত কুদ্রের অর্চন1 করিলে 
অন্তদ্ধান লাভ করিয়।, শিবলোকে স্থখে বিহার করা যায় ॥ ১৫।॥ যেব্যক্তি সেখ:নে তর্পণ 
করিয়া, চুলুকত্রয় পান ও দেবদেব মহাঁদেবকে নমস্কার করে, সে ফেদারফলপ্রাপ্ত হয় ॥ ১৬। 
ষে ব্যক্তি শিবকে উদ্দেশ করিয়া, এঁ তীর্থে চৈত্রমানীয় শুক চতুর্দশীতে শ্রাদ্ধ করে, তাঁহার পরম 
পদপ্রাপ্তি হইয়| থাঁফে ॥ ১৭ ॥ অনস্তপ্ন কলনীতে গমন করিবে । এঁ তীর্থে নিদ্রারূপিণী, 
মায়াম্বরূপিণী, ভদ্র, দেবী, সনাতনী কাঁত্যায়নী দুর্গা সন্নিহিতা আছেন ॥ ১৮ তথায় স্নান 
করিয়া, তীরে বিরাজমান! দেবী ছুর্গার দর্শন করিলে, সংদ্ারগহণরূপ দূর্গ পার হওয়। যায় 
সনেহ নাই? ১৯ ॥ 
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ক্তাপি ছুলভং। কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দগাং দই, দেবং মহেশ্বরং ॥ ২০ ॥ লভতে সর্বাকামংস্চ 
শিবলোকং ন গচ্ছতি। তিশ্রঃ কোষট্ট্যস্ত তীর্থানাং সরকে দ্বিজসত্মাঃ ॥ ২১৪ কুদ্রকোর্টি- 
শথ। কৃপে লরোমধ্যে ব্যবন্থতাঁ। ভতম্মিন্ সর়লি ঘঃ মাতা রুদ্রকোটিং স্মরেনর় 7 ২২॥ পুজ- 
যিত্ব! রুদ্রকোটিং ভবিষ্যতি ন সংশর়ঃ| কুদ্রাণাঞ্চ প্রসাদেন সর্বদোযবিবর্জিতঃ ॥ ২৩॥ এ্রন্দ- 
ধানেন সংযুক্তঃ পরম্পদমবাপ্,য়াৎ্। ইড়াম্পদঞ্চ তব্রৈব তীর্থং পাপভগ্লাপহং ॥ ২৪ ॥ যদ্রিন্ 
মুজমবাপ্রেতি দর্শনাদেব মানবঃ | তত্র মাতবচ্চ/য়ত্বা চ পিভৃদেবগপানপি ॥ ২৫॥ ন হুর্গত- 
মবাগ্নে।তি চিন্তিতং মনসাগ্পুয়াৎ। কেদারঞ্চ মহাতীর্ঘং সর্বকলুধনাশনং ॥২৬॥ তত্রন্নাত্বা 
তু পুরুষঃ সর্ধ্বদানফলং লভেৎ। কিংরূপঞ্চ মহাতএং তত্রৈব ভুবি ছুলভং ॥ তল্মন্ গ্নাতস্ত 
পুরুষঃ সর্বজ্ঞকলং লভেৎ ॥ ২৭॥ সরকসা তু পুর্বেণ তর্থং ব্রেলোক্যবিশ্রুতং ॥ জন্য 
জন্ম ভূবি খ্যাতং সর্বপাপপ্রণাশনং ॥ ২৮ ॥ নারপিংহং বপুঃ কৃত্ব! হত্ব। দানবমুন্দিতম্। 
তির্ধ্যগ্যোনি-স্থতো। বিধুধঃ নিংহেযু রতিমাগ্তবান্॥২৯॥ ততে। দেবাঃ সগন্ধর্বা! আরাধ্য 
বরদং শিবং। উচুঃ প্রণতপর্ব,ঙগ| (বধুদেহলয লম্ভনে ॥৩০॥ ততো দেবে! মহাত্বাসৌ শারভং 

রূপমাস্থিতঃ ॥ ৩১ ॥ যুদ্ধঞ্চকার সুবছদ্দব্যং বর্ষসহত্কং। যুধামানৌ তুতৌ দ্েবৌ পতিত 
হদমধ্য 28৩২1 তুন্মিন সরভ্ভষ্টে বিপ্রে! দেবর্ষিনণরদঃ স্থিত ॥ অশখস্থানমাশ্রিত্য ধ্যানস্থ- 
স্ভৌ দদর্শ হ। ৩৩৪. বিষুমস্তুতু্গো জজ্ঞে লিঙ্গাকারঃ শিবঃ স্থিতঃ। তৌ দৃষ্? তত্র পুরুষে 

আসত 

অনন্তর ট্রলোক্য ছুর্ঘভ সরকতীংর্৫ গমন করিবে; তথায় কৃষণপক্ষীয় চতুর্দশীতে 
দেব মহা-দবকে দর্শন করিলে ॥ ২০॥ সমুদ্ায় কমন! সম্পন্ন ও শিবলোকপ্রাপ্তি হয়। 
হে দ্বিজসভ্রমসমূহ । এই সরকতীর্থে তিন কোটি তীর্থ প্লিহিত আছে ॥২১॥ এবং 
সরোমধ্যস্থ কৃপে কুদ্রকোটি বিরাজ করিতেছেন | সেই সরোবরে ম্নান করিয়া, কুদ্রকোটির 
ধ্যান করিবে ॥ ২২ & অনন্তর কুদ্রকোটির পুজ। করিলে, কুদ্রগ.ণর প্রসাদে সর্বদোষবিবর্জিত 
হুওয়। যায়, তাহাতে সন্দেহ নাই ॥২৩॥ এবং পন্দ্রয,নে আরোহণ করিয়া, পরমপদপ্রাপ্তি 

হয়। তথার ইঠাম্পদ নামে যে তীর্থ আছে, তাহু। লমুদায় পাপভয় নিরাকৃত করিয়। থাকে ॥২৪॥ 

তাহার দর্শশমাজ্রেই লো.ক সদ্যমুক্তি প্রাপ্ত হয়। তথায় সান করিয়।, পিতৃগণ ও দগ্েবগণের 
অর্চন। করিলে ॥ ২৫ ॥ কোন কালেই ছুর্গতিলভ হণ ন।; মনেযাহ1 ভাবা যায়, তাহাই 
সিদ্ধ হইয়। থাকে । কেদার নামে নর্ধপাপবিনাশন মহাতীর্থে! ২৬॥ স্নান করিলে, সর্ববিধ 
দানের ফললাভ হয়। তথায় ্ছরেপ নাম যে লোকছুলভ মহ।তীর্থ আছে, সেখানে স্নান 
করিলে, লোকে দর্ববিধ যক্ঞানুষ্ঠানের ফলপ্রাপ্ত হয় ॥ ২৭ ॥ নরকের পূর্বে ত্রেপাকাবিখ্যাত যে 
তীর্থ আছে, তাহার জন্ম পৃথিবীতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । তথায় গমন রুরিংল, সর্বপ।প 
প্রণ্ হয় ॥২৮॥ বিষণ্ণ এ তীথে নারসিংহ দেহ ধারণ ও মহাবল দ্রানবকে নিধন করিয়া, 
তির্যযগ্যোনিতে অবস্থানপূর্বক সি-হু সকলে অন্ুঞাগবদ্ধ হইগাছিলেন ॥ ২৯ ॥ তদ্র্শনে দেবগণ 
গন্ধর্বগণের সহিত সংমিলিত হইয়।, বর ।৩1 শিবের আরাধনানন্তর, সর্বাজে প্রণিপাত করিরা, 
বিষু'র শ্বদেহ্প্রাপ্তির জন্য নিবেদন করিলেন ॥ ৩০ ॥ তদন্ুরোধে মহাত্মা মহাদেব শরভবিগ্রথ 
পরিগ্রহ করিয়। | ৩১ ॥ দিব্য বর্ষসহত্ তুমুল যুদ্ধ করিলেন। বিষুঃ ও হর উভয়ে এঁরূপে যুদ্ধ 
করিয়।, হদমধ্যে পতিত হইলেন ॥ ৩২ ॥ সেই সরোবরতটে দেবর্ধি নারদ অবশ্থিতি করিতে- 
ছিলেন। তিনি অশ্বস্থান আশ্রয় করিয়া, তৎ্কালে ধ্যানপরায়ণ হইয়াছিলেন। তদবস্থায় 
উ.হার্দিগকে নয়নগোচর করিলেন ॥ ৩৩ ॥ হুদে পতিত হইলে, বিষু চতুভূজ ও শিব লিঙ্গাকারে 
বিরাজমান হইলেন। নারদ তদবস্থ তাহাদিগঞ্চে দর্শন করিয়া, ভাক্তভাবে স্তব করিতে 
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তুষ্ঠাব ভক্তিভাবতঃ ॥ ৩৪ ॥ নমঃ শিবায় দেবায় বিফবে প্রভবিফবে । হয়া চ উদাভব্ে থি।ত- 
কালতৃতে নমঃ | ৩৫ ॥ হুরায় বুরূপ,য় বিশ্বরূপায় বিষ্বে। ত্রান্বকায় সপিদ্ধায় কুফ্ণায় জ্ঞান- 
হেতবে। ৩৬॥ ধন্ঠোহহং দ্থকৃতী নিত্যং বন্দূক্কৌ পুরুযোত্ধমৌ। মমাশ্রঘমিদংপুগ্যং বৃবাছযাং 
বিমলীকুতং ॥ ৩৭ ॥ অদ্য প্রভৃতি ত্রিলোক্ে ধন্যং জন্মেতি বিশ্রুতং। বয ইহাগত্য চন্সাপঘ! 
পিতৃন সনতর্পয়িষ্যতি॥ ৩৮৪ তন্য শ্রদ্ধান্িতস্যেহ জ্ঞানটসজ্রং ভবিব্যতি। অঙ্বথস্ত চ যস্থুলং 
সদ] তত্র বসাম্যহং ॥ ৩৯ ॥ অশ্বখবনগনং কৃত্বা শিবং কৃষ্ণ নমগ্যতি। ততো গচ্ছেদ্ধি 
বিপ্রেল্ত। নাগস্য হদমুত্তমং। পুগুরীকস্য য্ঞশ্য তত্র প্সাত্ব। ফলং লর্ভেৎ্ ॥ ৪*॥ দশম্যাং শুক্লু- 
পক্ষস্য চৈত্রপ্য তু বিশেষতঃ | স্ানং জপন্তথ। শ্রান্ধং মুক্তমার্গগুদারকং ॥ ৪১ ॥ ততঙ্তি 
বিষ্টপঙ্জচ্ছেতীর্ঘং দেবনিষেবিতং ॥ ৪২॥ তব্রে বৈতরণী পুণ্য নদী পাপথ্রমোচনী। তত্র ঘত্বা- 
চ6য়িত্ব! 6 শৃন্পাণিং বৃষধব ঙ্গং ॥ ৪০। সর্বাপাপবিগ্ুদ্ধ'ত্ব] গচ্ছেচ্চ পরমাং গতিং। ততো গচ্ছেদ্ধি 
বিশ্রেন্্া রসাবর্তনমুত্তমম্ ॥ ৪৪ ॥ তত্র স্সাত্ব! তক্তিযুক্ত: দিদ্ধিমাপ্লেত্যহুতমাম। চৈত্রশুর্ল" 
চতুর্দশ্যাং তীর্থে লন ত্ব। হলেপকে ॥ ৪৫ ॥ পৃঙজযিত্বা শিবং তত্র পাপলেশে। ন বিদ্যতে। ততো 
গচ্ছেদ্ধি বিপ্রেন্্রাঃ ফলকীবনমুভমং ॥ ৪৬ ॥ যত্র দেৰাঃ সগন্ধর্বাঃ সাধ্যাশ্চ খ্যরম্তথা। তপশ্চ- 
সন্তি বিপুলং দিব্যং বর্ষপহত্রকং ॥ ৪৭ ॥ দৃষদ্বত্যাং নরঃ স্সাত্ব। তর্পগথিতা চ দেবতাঃ | অন্নিষ্টো- 
মাতিরাত্রস্য ফনং বিন্দতি মানবঃ ॥ ৪৮ ॥ সে:মক্ষয়ে চ সংপ্রাপ্তে পোমশ্য চ দিলে তথা ।. ষঃ 
শ্রান্ধং কুরুতে মত্ত্যন্তস্ত পুণ।ফনং শৃখু ॥ ৪৯ ॥ গয্লায়াঞ্ যথা শ্রদ্ধং পিতৃন্ প্রীণাতি.ন্ত্যশঃ | 

লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥ তগবান্ তবানীপতি ও প্রতবিধুঃ বিষুঃ উভয়কে নমস্কারণ হরি ও উমাঁপতি 
উভয়েই স্থিতিকালভ্ৎ । উভয়কে নমক্কার ॥ ৩৫ ॥ বহুরূপী হর ও বিশ্বরূপী বিষুঃকে নমস্কার । 
পরমসিদ্ধন্বরূপ মহাদেব ও জ্ঞানের হেতুপ্বরূপ কষ্ণকে নমস্কার ॥ ৩৬ ॥ আমিই ধন্ত! আমিই 
স্বকৃতিমান্! যেহেতু, উভয় পুরুষোত্তমকেই দর্শন করিলাঘ। আপনারা আমার এই আশ্রমকে 
পরম পবিত্র ও সর্বথা মালিন্যলেশপরিশৃন্ত করিলেন ॥ ৩৭ ॥ অদ্য প্রভৃতি এইস্থান ধন্ক ও 
জন্মনামে বিশ্রুত হইল । যে ব্যক্তি এধানে আচমন ও ম্লান করিয়া, পিতৃদিগকে সম্তর্পিত 
করিবে ॥ ৩৮ ॥ সেই শ্রদ্ধাবান্ পুরুষ, ইন্দ্রের ন্যায়, জ্ঞানসম্পন্ন হইবে। আমি এই অশ্বথমূলে 
সর্বদাই বাস করিব ॥ ৩৯॥ এই অশ্বখের বনন| করিয়া, পরে হরিহরের নমস্কার করিবে ॥ ৪০ ॥ 

হে বিপ্রেন্দ্রর্গ ! অনন্তর শাগহদে গমন করিবে। তথায় ম্লান করিলে, পুগুরীক 
ঘজ্ঞানুষ্ঠীনের ফললাভ হয় ॥ ৪১ | বিশেষতঃ, চৈব্রমাসীয় শুরুপক্ষের দশমীতে তথার ম্নান, 
জপ ও শ্রাদ্ধ করিলে, মুক্কিমার্গ প্রাপ্ত হওয়! যায়। 

অনস্তর দেবগণের নিষেধিত ত্রিপিইপ তীর্থে গমন করিবে ॥ ৪২॥ তথায় পাপ- 
প্রমোচনী, পুণ্যন্বরূপিণী আ্োতস্থিনী বৈতরণী প্রবাহিনী হইতেছেন। তথান্ব আ্লান করির। 
শুলপাণি বৃষধ্বজেক্র অভার্চন] করিলে ॥ ৪৩॥ সর্বপাপবিশুদ্ধ।স্ব। ও পরমগতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

অনস্তর রসাবর্তননামক উৎকষ্ট তীর্থে গমন করিবে ॥৪3॥ তথার ভক্তি সহকারে 
ল্লান করিলে, অন্ুত্ম দিদ্ধিখ্রহ হয়। চৈত্রশুতু চতুর্দরশশীতে জলেপকনায়ক 
তীর্থ স্নান করিয়া ॥ ৪৫ ॥ তথায় খিরাজমান ভগবান ভবানীপতিকে পুজা করিলে, 
পাপলেশ বিদুরিত হয়। অনস্তর, হে বিপ্রেম্্রগধ! উৎকৃষ্ট ফলশীবননামক ভীর্থে 
গমন করিবে ॥ ৪৬ যেখা। দেঁবগণ, গন্ধর্বগণ, সাধ্যগণ ও খবিগণ দিব্যবর্ষসহত্র বিপুল 
তপশ্চরণ করিয়াছিলেন ॥ ৪৭ ॥ দৃষদ্বতীতে স্নান করিয়া, দেবগণেধ তর্পণ করিলে, অগ্নি াম 
ও অতিশাত্র যজ্ঞের ফললাভ ই &৪৮॥ চন্দ্রের ক্ষয়সময়ে অথবা! সোনবাসরে যে ব্যক্তি 
তথায় শ্রাদ্ধ করে, তাহার পুথ্যকপ শ্রবণ কর॥ ৪৯॥ গয়াক্ষেত্রে শ্রাদ্ধ করিলে, যেরূপ নিত্য 

১৯ 
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তথ শ্রাদ্ধ কর্তব্য ফনকীবনমাশ্রিভঃ 0 ৫* ॥ নস! শ্বরতে যত ফলকীবনমুত্তমং । ও্যৈষ 
পিতরণ্ পিং প্রা ন সংশয়ঃ॥ ৫১॥ তত্রাপি তীর্থং সুমহৎ পর্বদেবৈরলংকতং। তন্মিন্ 
সাতত্ব পুরুষে! গোলহত্রফলং লভে্ ॥ ৫২ & পাণিখাতে নরঃ সত্ব! পিতুন্ লত্তপ্্য মানবঃ। 

অবাপ্র,য়ান্রাজহয়ং লাঙ্খং (যোগঞ্চ বিন্ব'ত॥ ৫৩॥ ততো গচ্ছেদ্ধ স্থুমহৎ তীর্ঘং মিশ্রকমুত্তমং। 
তত্র ভীর্থানি মুনিন। মিশ্রিভানি মহাত্মন] ॥ ৫৪ ॥ ব্যাসেন মুনিশ। দল দীচার্থং মহায্মন!। সর্বা- 
ভীর্থেবু সন্গাতে মিশ্রকে শ্াতি যে! নরঃ ॥ ৫৫ ততো ব্যাসবনং গচ্ছেক্িতো মিয়তাশনঃ। 
মনোজবে নরঃ নত দৃষ্ট1 দেবং মনীবিণং । ৫৬ ॥ মনস চিত্তিতং সর্বং সিদ্ধ্যতে নাত্র সংশয়ঃ। 
গন্ব। মধূবনক্ষেব দেব্যাভীর্ঘং নরঃ শুচিঃ 1 ৫৭ ॥ তত্র ্াত্া চ বৈ দেবান্ পিতুংস্চ প্রযতো যজেৎ । 
স দেব্যা সমন্ু্ঞাতো যথা নিদ্ধিং লতেন্নরঃ ৪ ৫৮ ॥ কৌশিক্যাঃ সংগমে যন্ত দৃষদ্ত]1 নরোতম:। 
ন্নায়ীত নিক্নতাহাঞ্জঃ নর্বপাপৈঃ প্রনুচ্যতে 8 ৫৯॥ ততে! ব্যাসস্থলীং গচ্ছেদয্ত ব্যালেন ধীমতা। 
পুত্রশোকাভিভূতেন দেহত্যাগায় নিশ্চয়? ॥ ৬০ ॥' কুতে। দেবৈশ্চ বিপ্রেন্দ্র পুনরুখাপিতভ্তদা | 
অভিগম্য স্থলীং তন্য পুত্রশোকং ন বিনাভি॥ ৬১॥ কিংদত্তরূপমাসাদ্য তিলগ্রস্থং প্রদার চ। 
গচ্ছেচ্চ পরমাং সিদ্ধং ততে। মুক্তিমবাপু, যা ॥ ৬২॥ অন্নঞ্চ সুদিন দ্বে তীর্থে ভুৰি ছুলভে। 
তয়োঃ সা বিশুদ্ধ সুর্যালোকমবাগ্ন,য়াৎ্চ॥ ৬৩॥ কৃতপুণাং ততো গচ্ছেতরিযু লোকেবু বিশ্রুতং । 
তত্রাভিষেকং ভুব্বীত গঙ্গায়াং প্রধতঃ স্থিতঃ॥ ৬৪ ॥ অর্চন্ত্ব। মহাদেবমশ্বষেধফলং লতেৎ। 
কোটিতীর্থং চ তব দৃই কোটীশ্বরং গ্রতৃং ॥ ৬৫ ॥ তত্র ্লাতবা শ্রদ্ধধানঃ কোটিযজ্ঞফলং 

সপ 

পিতৃপুরুষগণের প্রীতি সমুত্পাদন করা যায়, সেইরূপ ফললাভ হইয়৷ থাকে। ফলকীবন 
আশ্রয় করিয়া, &ঁরূপে শ্রাদ্ধ করা কর্তব্য ॥ ৫০ &॥ যে বাক্তি মনে মনেও ফলকীবনের স্মরণ 
করে, তাহার পিতগণ পৰিতৃপ্তি প্রাপ্ত হন, নন্দেহ নাই ॥ ৫১ ॥ তথাধ সমুদায় দেবগণে অলঙ্কত 
যে স্থমগাতীর্থ আছে, তাহাতে স্নান করিলে, গোদহস্দানের ফললাভ হয় ॥৫২ ॥ পাণিখাতে 
ল্লান করিয়া, পিতৃগণের তর্পণ করিলে, রাজস্য়বজ্জের ফলপ্রাপ্তি ও নাংখ্যযোগলাভ হইয়। 

থাকে ॥ ৫৩1 তথা হইতে মিশ্রকনামক ন্মুমত্ উত্কগ্ট তীর্থে গমন করিবে । তথায মুনি- 
শাদু'ল দর্ধীচির জন্য মহাত্ব! ব্যাস তীর্থ সকল মিশিত করিয়াছেন । সুতরাং, যে ব্যক্তি মিশ্রকে 
লান করে, তাহার সমুদ্ষাঘ তীর্থে ই নান্করা হয় ॥ ৫৪ ॥ ৫৫ ॥ অনস্তর নিযত ও সংযতাহার 
হইর, ব্যানবনে গমণ করিবে । মনোজবতীর্থে স্নান করিয়া, ভগবাঁন্ মনীষীন্ছে দর্শন করিলে 1৫৬1 
ধাহা মনে ভ বা যায় তাহাই সিদ্ধ হয থাকে, সনেহ নাই। সর্ব শৌচ অবলম্বনপূর্ববক 
দেবীতীর্থ মধূবনে গমন করিয়া ॥ ৫৭ ॥ ম্বানানস্তর প্রত হইয়া, দেবগণ ও পিতৃগণের আরা- 
ধনা করিলে, দেবী কর্তৃক অন্থ্জ্ঞাত হইয়া, থা সিদ্ধি লাভ কর] যাষ ॥ ৫৮॥ যে ব্যক্তি নিয়তা- 
হার হইয়া কৌশিকী ও দৃষদ্বতী উভয় নদীর সঙ্গমস্থলে ল্লান করে, তাহার সমস্ত পাপমোচন 
হইয়। থাকে ॥ ৫৯॥ তথ হইতে ব্যাসস্থলীতে গমন কারবে। যেখানে ধীমান্ ব্যাস পুজশোকে 

অভিভূভ হুইথা, দ্েহত্যাগে কৃতনিশ্চয় ॥ ৬০ ॥ হইলে, দেবগণ পুনকায় তাহারে উত্থাপিত 
করেন। সেই ব্যানস্থলীতে গমন করিলে, পুজশোক পাইতে হয় না ॥ ৬১ ॥ কিংদতরূপনামক 
তীর্থে গমন করিয়া, ভিলপ্রস্থ প্রদান করিলে, পরম সিদ্ধিলাত ও তৎ্পরে মুক্তিসংগ্রহ হইয়া 
থাকে ॥ ৬২॥ অন্ন ও সুদিন নামক তীর্ঘদ্বিতয় পৃথিবীতে ছুর্লভ। সেই ছুই তীর্থে ন্নান 
করিলে, বিশুদ্ধাত্বা ও হৃর্য।লোক প্রাপ্ত হওয়] যায়। ৬৩৪ অনম্ভর ব্রিভৃবনবিখ্যাত কৃতপুণ্য 
তীর্থে গমন ক্ঞিবে। তথায় প্রয়ত হইয়া, জবন্থানপূর্ববক গঙ্গাতে স্নান করিবে ॥ ৬৪ ॥ অনন্তর 
মহাদেবের জর্চন। করিলে, অশ্বমেধধজ্ঞের ফললাভ হইয়1 থাকে । তথায় কোটিতীর্থ প্রতিষ্ঠিত 
আছে। (সই তীর্থে বিরাজমান প্রভু কোটীশ্বরকে দর্শন করিয়া ॥ ৬৫ ॥ শ্রদ্ধাসহকারে' ন্নাল 



ও৬শ, অধ্যা়ঃ। ] বামনপুরাণমূ। ১৪৭ 

লভেৎ। ততে। বামনকং গচ্ছেত্রযু লোকেবু বিশ্রুতঃ ॥ ৬৬ ৪ ঘন্র বামনরূপেণ বিষুণন। গ্রত- 
বিষুঃন1। বলেরপন্ৃতং রাহ্্যমিন্ত্রায় প্রতিপাদিতং ॥ ৬৭ ॥ তত্র বিষুপদে নাত্ব। অর্চরত্ব! চ 
বামনং। দর্বপাপবিশুদ্ধাত্। বিষুঃলোকমবাপ্প,য়াৎ ॥ ৬৮॥ জোত্াশ্রমং চ ভল্মৈব সর্বপাতক- 
নাশনং। তত্ত দু নরো। মুজিং সংগ্রধাতি ম সংশয়ঃ | ৬৯। জ্যেষ্টমাষে পিতে পক্ষে একাদশ্া- 
মুপোধিতঃ। দ্বাদণ্ং চনরঃ স্সাত্বা জোষ্ত্বং লভতে নৃযু ॥ ৭০ ॥ তর প্রতিঠিতা বিগ বিযুঃনা 
প্রভবিষুঃনা | দীক্ষা! প্রতিষ্ঠীসংযুক্ত1! বিষুঃপ্রীণনতৎপরাঃ ॥ ৭১॥ তেভো! দপত্তানি শ্রান্ধামি 
দানানি বিবিধানি চ। অক্ষয়াণি ভবিষ্যন্তি যাবনবন্বস্তরস্থিতিঃ ॥ ৭২ & তত্ব কোটিতীর্থং চ 
ত্রিধু লোকেবু বিশ্রুতং । তন্মি-্তীর্ঘে নরঃ সাঁতা কোঁটিষজ্ঞফলং লভে্চ ॥৭৩॥ কোটীশ্বরং 
নরো দৃষ্টি] গন্মিভ্ীর৫ধে মহেখরং | মহাদেবঞ্রসাদেন গাঁণপত্যমবাপুয়াৎ॥ ৩৪৪ তত্রৈঘ 
সুমহতী্থং হু্যযন্য চ মহাত্মনঃ ৷ তশ্মিন ম্নাত্বা ভক্তিযুতঃ সুর্্ালোকে মহীয়তে ॥ ৭৫॥ ততে। 
গচ্ছেচ্চ বিপ্রেন্্রন্তীর্থং কল্মষনাশনং | কুলোতারপকং নায়! বিষুধনা কল্পিতং পুরা ॥ ৭৬1 
বর্ণানামাশ্রমাণাং চ ভারপায় স্নির্দমলং। তেপি ততীর৫থমাসাদ্য পষ্ঠত্তি পরমং পদং॥ ৭৭। 
্রন্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থে! যতিভ্তথা | কুলানি তারয়েৎ স্বাতঃ সপ্ত সপ্ত চ সপ্ত চ॥ ৭৮॥ ব্রাহ্ষণাঃ 
ক্ষত্রিয়] বৈশ্যাঃ জিয়ঃ শৃদ্রাশ্চ তৎপরাঃ। তীর্থনাতা ভক্িযুতাঃ পণ্তত্তি পরমং পদ ৭৯॥ 
দুরস্থো২প ল্মরেদঘস্ত কুরুক্ষেত্রং সবামনং। সোপি মুক্তিমবাপ্পোতি কিং পুনস্ত বলক্পরঃ ॥ ৮০ | 

ইতি খ্রীবামনপুরাণে সরোমা হাম্ব্যে বিবিধতীর্ঘ।লুকীর্ততন নাম যট ভ্রিংশোহিধ্যায়ঃ ॥ ৩৬ ॥ 
রস পপ 

করিলে, কফোটিযজ্জের ফললাভ হয়। তথা হইতে বামনকে গমন করিবে । এ তীর্থ ব্রিভুবনে 
বিখাত ॥ ৬৬ ॥ প্রভবিষু বি বামনরূপে এ তীর্থে বলির রান্ধ্য হরণ করিয়া, ইন্ত্রকে প্রতি- 
পার্দিত করিয়াছিলেন | ৬৭ ॥ তথায় বিষ্পদে স্নান ও বামনদেবের অর্চন! বিধান করিলে, 
সর্বপাপবিশুদ্ধান্ম। হইয়া, বিষ্খলৌকে গমন করা যায় 1৬৮॥ তত্রত্য সর্বাপাপবিমোচন 
জ্যেষ্ঠাশ্রমতীর্থ দর্শন করিলে, লোকে মুক্ত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই ॥৬৯ ॥ ষ্ঠ মালের 
শুরুপক্ষীয় একাদশীতে উপবাস করিয়া, ঘাদশীতে স্নান করিলে, জ্যোষ্ঠত্বলীভ হয় অর্দাৎ সকলের 
শ্রেষ্ঠ হওয়] যায় ॥ ৭০ ॥ তথায় প্রভবিষ্ণ বিষণ যে ত্রাহ্মণদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহার। 
সকলেই দীক্ষাপ্রতিষ্ঠাসম্পন্ন এবং সকলেই বিষুরর প্রীতিসাধনে তৎপর ॥ ৭১ ॥ তাহাদিগকে 
শরন্ধাপূর্র্বক বিবিধ দান করিলে, যাবৎ মন্বস্তর অবস্থিতি করে, তাবৎ তৎ ষমন্ত অক্ষয় হইয়া 
থাকে ॥৮২ ॥ তথায় ব্রিতুবনে বিখ্যাত যে কোটি তীর্থ আছে, ভাহাতে স্নান করিলে, কোটি- 
যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়॥ ৭৩ ॥ এ তীর্থে কোটাশ্বর মহেশ্বরকে দর্শন করিলে, তদীয় প্রসাকে 
গাণপত্াপ্রাপ্তি হইয়া থাকে 148. তুথায় মহাত্মা কৃর্ধ্যের যে স্থমহৎ তীর্থ আছে, তাহাতে 
ন্নান করিলে, শক্তিসম্পন্ন ও হুর্যযলোকে পুজিত হওয়া যায় ॥ ৭৫ ॥ অনন্তর কুলোতারণনামক 
কল্মঘবিনাশন তীর্থে গমন করিবে । ভগবান্ বিষুং পূর্ব্বে এই তীর্থের প্রতিষ্ঠী কয়েন ।॥ ৭৬ ॥ 
তিনি সমুদয় বর্ণের ও সমুদ্ায় আশ্রমের উদ্ধারার্থ & স্থুনির্মল তীর্থ কল্পনা করিয়াছেন। এ 
তীর্থে গমন করিয়া, দর্শন করিলে, পরমপণগ্রাপ্তি হুইয়! থাকে ।৭৭।॥ ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, 
বানপ্রস্থ ও যতি তথায় আন করিলে, সপ্ত সপ কুল উদ্ধার করিয়া থাকেন ॥ ৭৮॥ ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈগ্ঠ, “রী ও শৃত্রগণ তৎপর ও ভক্তিযুক্ত হুইয়া, তথায় ম্লান করিলে, পরমপদ প্রাপ্ত 
হপ্ন | ৭৯ যে ব্যক্তি দূরে থাকিয়াও, বামনসহিত কুরক্ষেত্রের স্মরণ করে, তাহারও ষখন মুক্তি- 
লাভ হয়, তখন তথায় বাদ করিলে. যে. মুক্তিলাভ হইবে, তাহা! কি আর বলিতে, হয়? ॥৮০॥ 

ইতি প্রীবামনপুরাণে বিবিধতীর্থাস্থকীর্ভন নাম রাত্রংশ অধ্যায় ॥ ৩৬॥ 



সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ। 
লোমহর্যণ উবাচ। পবনগ্য হযে দাত্বা। দুই। দেবং যহেস্বরং। বিমুক্তঃ সর্বলুধৈঃ শৈবং 

গদমবানুয়াৎ ॥ ১৪ পুত্রপোকেন পবনো ষন্নিংশীনে! বব হ। ততঃ স ব্রন্মকৈর্দেবৈ: স্বত্বা 
তং ভ্তিদংৃতঃ ॥ ২৪ ততো গচ্ছেদ্ধি হন্ুমৎস্থানং তচ্ছুলপাণিনঃ। যন্ধ দেবৈঃ সগন্ধরহ্মূমান্ 
প্রকটীকতঃ ॥৩। তত্র তীর্ধেনরঃ ম্বাত্বা অমৃতত্বমবাপু,য়াৎ। কুলোতারণমাসাদ্য তীর্থসেবী 
[ঘজোত্বমঃ ॥ ৪॥ কুলানি ভারয়েৎ সর্বান্ মাতামহপিতামহান। শালিহোব্রস্ত রাজর্ষেস্তীথং 
ব্রেলোকাবিক্রতং ॥ ৫ ॥ তত্র আ্াত্বা বিমুক্তত্ত কলুষৈর্দেছলংভবৈঃ। শ্রীকুঞ্জস্ত সরগ্বত্যাং 
তীর্ঘং-ত্রিলোক্যবিশ্রভং ॥ ৬॥ তত্র শ্নাত্বা নরে! ভক্ত স্ৃপ্নিষ্টোৌমফলং লভেৎ। ততো নৈমিষ- 
কু্ন্ধ সমাসান্্য নরঃ শুচিঃ ॥ ৭1 নৈমিবস্য চ মানেন যৎ পুণ্যং তথ সমাপু,য়াৎ। তত্র তীর্থং 
মহৎ খ্যাতং বেদবত্যা। নিষেবিতং &॥ ৮॥ রাবণেন গৃহীতায়াঃ কেশেষু দিজসত্বমাঃ | তদধায় চ 
সা প্রাণথান্ যুমুচে শোককর্ধিতা ॥ ৯ ॥ ততো! জাত গৃহে রাঁজ্ছে। জনকদ্য মহাত্বনঃ। সীতা নামেতি 

বিখ্যাত! রামপন্থী পতিত্রত! ॥ ১০ ॥ স! হত রাব্েনৈব বিনাশায়াত্মনঃ স্বয়ং । রামেণ রাবণং 
হত্ব। অভি'বচ্য বিভীষগং ॥ ১১ ॥ সমানীত গৃহং সীত] কীর্ডিরাত্ীয়কাং যথা । তস্যান্তীর্থে নর: 
নংস্বা কঙ্জাধজ্ঞফলং লতেৎ ॥ ১২ ॥ বিসুদ্তঃ কলুষৈঃ দর্বৈঃ প্রাপ্পোতি পরমং পদং। ততো 
গচ্ছেচ্চ লমহতবদ্ণঃ স্থানমুতমং ॥ ১৩৪ যত্র বর্ণ।বরঃ সাত! ব্হ্ষণ্যং লততে নরঃ। ব্রাহ্ষণশ্চ 
বিশুদ্ধ।ত্ব। পরম্পদমবাগ,য়াৎ॥ ১৪৪॥ ততো! গচ্ছেৎ সোমতীর্থং ত্রেলোক্যে চাপি ছুল ভিং। 

কস 

লোমহর্ধণ কহিলেন, পবনভুদে লান করিয়া,দেবদেব মহাদেবকে দর্শন করিলে, সর্বকলুষ 
বিযুক্ত ও শৈবপদে অধিরূঢ় হওয়া! যায় ॥ ১। পবন পুত্রশোকে এই হুদে লীন হইয়াছিলেন। 
তথায় দেবগণ ও ক্রন্ষার সহিত সংমিলিত সেই পৰনকে ভক্তিসহুকাঁরে স্তব করিবে ॥ ২। 

'অনভ্তয্প শৃলপা ণর অধিষ্টানক্ষেত্র হন্মৎস্থানে গমন করিবে । যেখানে দেবগণ ও গন্ধর্বগণ একত্র 
মিলিত হইয়া, হস্থমানকে প্রকটাকৃত করিয়াছিলেন ॥ ৩] সেই তীর্থে স্নান করিলে, লোকে অমৃতত্ব 
প্রাপ্ত হয়। অনন্তন্ন তীর্থসেৰী ছিজোতম কৃলোত্ারণ তীর্থে সমাগত হইয়া ॥ ৪ ॥ স্নান করিলে, 
মাতামহ, পিতামহ ও কুলপরম্পরার উদ্ধার করেন। 

স্গাজর্বি শালিহোন্রের তীর্থ ব্রেলোক্যবিখ্যাত ॥ ৫॥ তথায় ম্বান করিলে, দেহসংভূত 
কলুষভারের 'পরি্ার হইয়! থাকে । সরশ্বতীতে শ্রীকৃঞ্জনামে যে তীর্থ আছে, তাহ! ত্রিভুবনে 
রিখ্যাত ॥ ৬৪ তথায় 'ভক্তিসহকারে ম্বান করিলে লোকে অগ্নিষ্টোমযজ্ঞফল লাভ করে। অনন্তর 
গুচি. হইয়।. নৈমিষকুজ্জে গমন: করিবে | ৭ ॥ নৈমিষে মান করিলে, যে পুণ্য হয়, তথায় 

অভিষেক করিলেও, সেই পুণ্য সঞ্চিত হইয়া! খাকে। তথায় বেদবতী কর্তৃক নিষেবিত বিখ্যাত 
মহাতীর্থ আছে ॥ ৮৪ হে দ্বিজোতমগণ ! - রাবণ সেই বেদবতীর.কেশপাশ গ্রহণ করিয়াছিল । 
বেদবততী শোকে কর্ধিত। হই], তীয় বধসাধন মান্সে এ স্থানে প্রাণ পরিহার করে ॥৯॥ 
অনন্তর মহাত্মা জনকের গৃহে তাহার জন্ম হয়। সেই 'বদবতীই রামের পতিব্রতা পত্বী সীতা 
নামে: বিধাতি লাভ করেন ॥ ১০ ॥ রাবণ স্বয়ং আত্মবিনাশের জন্য তাষ্ীরে হরণ করিয়াছিল। 

তল্গিবদ্ধন রাম রাঁবণকে সংহার ও বিভীষণকে .অভিযিক্ত করিয়া ॥ ১১। আপনার মূর্তিমতী 
কীর্তিরপিৰ সীভারে গৃহে, আনয়ন করেন । সেই তীর্ঘে লোকে স্নান করিলে, কন্তাযজ্ঞের ফল 
লা করিয়। থাকে ॥ ১২ ॥ এবং সর্ববকলুষবিমুক্ত হইয়1, পরমপদ প্রাপ্ত হয়। 

অনন্তর ক্রক্ষস্থাননামক্ক পরমমহ্ৎ উৎকুষ্ই তীর্থে গমন করিবে ॥ ১৩॥ যেখানে বর্ণাধম পুরুষ 

ল্লান করিয়া, আাক্মণত্ব লাভ করে। এবং ব্রান্মণ সেখানে অর্ভষেক করিলে, বিশুদ্ধাত্বা ও পরমপন্ 
প্রাপ্ত হন ॥ ১৪। তথ! হুইতে ত্রিভুবনতুলভ সোমতীর্থে গমন করিবে। যেখানে দোম তপশ্চরণ 



৩*শ, অধ্যায়ঃ )] বামনপুরাণমূ। ১৪৯ 

যন্ত্র সোমত্তপত্তগ্ু| ঘিজরাজ্যমবাপুযাৎ॥ ১৫॥ তত্র স্ান-চ্চয়িত্ব। চ স্বপিতৃদ্ দৈবতানি চ। 
নিম্মুক্তঃ ন্বর্গমায়াতি কার্ভিকাং বামনং যথা ॥ ১৬৪ অপ্তসারদ্বতং ভীর্ঘং ব্রেলোকাস্যাপি 
ছুলভং। ধত্র সপ্তসয়স্বত্য একীভূতা বহস্তি চ॥ ১৭॥ ন্মপ্রভা কাঞ্চদাক্ষী চ বিমল মানসহদ। | 
সরন্বতোয়নায়ী চ স্বর্ণ বিমলোদকা। ১৮৪॥ পিতামহস্য যজতঃ পু্রেষু স্থিতস্য হ। 
অক্রবয়ষয়ঃ সর্ব নায়ং যজ্ঞ! মহাফলঃ॥ ১৯॥ ন দৃষ্টতে লরিচ্ছে ঠা পুরস্থা! বৈ সরস্বতী । 

তচ্ছ বা গবান্ প্রীতঃ লল্মার।থ সরন্বতীং ॥২*॥ পিতামছেন যজত। হা'হ্ত পুরু চ। 
স্থগ্রভা নাম স দেবী তত্র খ্যাতা সরন্বতী ॥ ২১॥ তাং দৃষ্। মুনয়ঃ প্রীতা বেগযুক্তাং সরশ্বতীং। 
পিতামহং মানয়স্তং তেপি তাং বু মেনিরে॥২২॥ এবমেষা সরিচ্ছে ষ্ঠ! পু্ষরস্থা। সরন্বতী। 
সমানীত। কুরুক্দেঅং মার্কগেন মহাত্সন] ॥ ২৩॥ নৈমিষে মুনয়ঃ স্থিত শোৌনকা?স্তপে|ধনাঃ। 
তে পৃচ্ছস্তি মহাত্তানং পুরাণং লোমহর্ষণ: ॥ ২৪ & কথং নঃ স্যাদঘজ্ঞকলং বর্ততাং সৎ্পথে মুনে। 
ততোন্রবীন্মহাভাগঃ প্রণম্য শিরসা মুনটন্॥ ২৫॥ সরম্বতী স্থিত যত্র তত্র যজ্ঞফলং মহৎ । 
এতচ্ড ত্ব। তু মুনয়ে নানাম্বাধ্যায়বেদিনঃ ॥ ২৬৪ সমাগম্য ততঃ সর্কে সংশ্মরস্তি সরম্বতীং। 

সা ডু ধ্যাতা ততস্তত্র খ'বভিঃ সত্রযাজিভিঃ ॥ ২৭ ॥ সমাগত। প্লাবনার্থং যক্জে তেব'ং মহ্াত্বনাং। 
নৈিষে কাঞ্চমাক্ষী তু মন্কণেন মহোৌঁজসা ॥ ২৮৪ সমায়াতা কুরুক্ষেত্রং পণ্যত্যোক্কা সরন্বতী। 
গয়স্য স্রমানস্য গয়ায়াং চ মহাক্রতৌ ॥২৯॥ আহ্তা চ সরিচ্ছেষ্ঠা গয়যজ্ঞে লয় শ্বতী। 

করিয়া, ছিজগণের রাজপদ সংগ্রহ করিয়াছেন ॥ ১৫ ॥ তথায় স্নান করিয়া, পিভৃগণ ও দেবগণের 
অর্চন। করিলে, কার্তিকীতে বাযনদেবের আরাধন] দ্বারা যেমন স্বর্গলাভ হয়, তদ্রুপ ফল প্রাপ্ত 
হওয়] যায় )১৬।। সগুসারস্ত নামে যে তীর্থ আছে, তাহ ব্রেলোঝ্যেছুলত । যেখামে সপ্ত 
সরস্বতী একীভূত হইয়া, প্রবাহিত হইতেছে ॥ ১৭ & এই সপ্ত সরন্তীর নাম যথা, স্থপ্রভী, 
কাঞ্চনাক্ষী, বিমল, মানসহদা, সরন্মতোয়।, স্থবর্ণা ও বিমলোদক] ॥ ১৮॥ পিতামহ পু্ষরে 
অধিষ্ঠান করিয়া, যল্ঞাহুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে, খধিগণ সকলে বলিয়াছিলেন, আপনার এই যন 
মহাফলজনক নহে ॥। ১৯॥ যেন্েতু, এখানে সম্মুখবাহিনী সরিঘ্বর1 সরম্বতীরে দেখিতে পাওয়া 
যাইতেছে না। ভগবান পদ্মযোনি খবিগণের কথা কর্ণগোচর করিয়া, গ্রীতিমান্ হইয়া, 
সরশ্বতীরে ম্মরণ করিলেন ॥ ২০ ॥ জ্জপ্রবৃত পিতামহ স্মরণ করিলে, দেবী সরম্বতী সুগ্রভারপে 
বিখ্যাত হইয়া, তথায় প্রবাহিত! হইলেন ॥ ২১৪ মুনিগণ বেগবতী সরম্বতীরে অবলোকন 
করিয়া, প্রীতি অঙ্গভব করিলেন । এবং পিতামহের সম্মাননায় সমুদ্যতা সেই সরন্বতীর বনু- 
মাননায় প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২২ £ এইরূপে সরিঘ্বরা সরম্বতী পুক্ষরগামিনী হইলে, মহাত্বা! মার্ফণেয় 
তাহারে কুকক্ষেত্রে আনয়ন করেন ॥ ২৩॥ 

শৌনকাদি তপোধন মুনিগণ নৈমিষে অবস্থিতি করিয়া, মহাত্্া লোমহর্ষকে জিজ্ঞাসার্ধা 
করিলেন 7 ২৪ ॥ আমরা সৎপথে অধিষ্ঠান করিতেছি । কিরূপে যজ্জফল লাভ করিব। মহাত্ব! 
লোমহর্ষণ তাহাদিগকে মন্তক দ্বার। প্রণাম করিগ্ন। কহিলেন | ২৫ ॥ সরম্তী যেখানে অধিষ্টিতা 
আছেন, সেখানে ,যজ্ঞ করিলে, মহাফললাভ হয়। বিবিধ ম্বাধ্যায়বেদী মুনিগণ ইহ! শ্রবণ 
কারয়া॥ ২৬। নির্দিষ্ট গ্বানে সমাগত হুইয়1, সরন্তীরে স্মরণ করিলেন । 'সম্ধাজী খবিগণ 
স্মরণ করিলে, সরশ্বতী ॥ ২৭1 সেই মহাত্মা মুনিগণের যজ্ঞে প্লাবনার্থ সমাগত হইলেন । 

তিনি নৈমিষে আগমন করিলে, তাঁহার নাম কাঞ্চনাক্ষী হইল। মহাতেজ। মন্কণ ॥ ₹৮। সেই 
পুণ্যতোয়৷ সরন্বতীরে সমভিব্যাহারে গ্রহ করিয়', কুরুক্ষেত্রে লইয়া! গেলেন। অনস্তয় গয় 
গয়াক্ষেত্রে মহাযজ্ঞে প্রবৃত্ত হইলে ॥ ২৯॥ সয়ম্বতী তথায় আছ্তা হইজ্ননে। শংলিতবরত বিগণ 



১৫০ বামনপুরাণম্। [৩৮শ, অধ্যায়ঃ | 

বিপাঙাং নাম তাং প্র'হধযয়ঃ সংশিতত্রত'ঃ॥ ৩০ ॥ সরিৎ সা হি সমাহৃত। মন্কণেন মহাত্বন!। 
কফক্ষেত্রং সমায।তা প্রবি। চ মহানদী ॥৩১॥ উত্তরে কোশলাভাগে পুণ্যে দেবর্ষিসেবিতে । 
উদ্দালকেন মুনিন। তত্র ধ্যাত] সরশ্বতী ॥ ৩২ (| আজগাম সরিচ্ছে উ। তং দেশং মুনিকারণাৎ্। 

পুজামাঁন] সুনিগপৈর্বকলাজিনসংবৃতৈঃ 1 ৩৩॥ মনোহরেতি বিখ্যাতা কেদারে য| সরন্বরী। 
সর্ধপাপক্ষর়] জেয়। খ'বলিদ্ধনিষেধিতা ॥ ৩৪ ॥ সাঁপি তেনেহ মুনিন। হ্যারাধ্য পরমেশ্বরং | খযীণা- 
মুপকারার্থং কুরুক্ষেত্রং প্রবেশিতা ॥ ৩৫ & দক্ষেণ যত সাপি গঙ্গাদারে সন্ন্বতী। বিমলোদা 
ভগবতী ঘক্ষেণ প্রকটীকৃতা ॥৩৬॥ সমাহ্ৃতা বযৌ তত্র মন্কণেন মহাত্বন]। কুরুক্ষেত্র তু 
কুরুপা-ঘন্ধতা ড সরন্বতী ॥ ৩৭ & সয়োমধেঃ সমানীতা মার্কগেয়েন ধীমতা। অভি, মহাভাগঃ 
পুপ/তোয়াং সরদ্বভীং | যক্্র মংকণকঃ সিদ্ধঃ সপ্তদারস্থতে স্থিত ॥ ৩৮ | 

ইতি শ্রীবামনপুরাঁণে সরোমাহাত্মে সরশ্বতীমাহান্ত্যং নাম সপ্তত্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৭ ॥ 

অস্টত্রিংশোহধ্যায়ঃ | 
খবর ভচ়ঃ। কথং মংকণকঃ শিদ্ধঃ কন্ম'জ্জাতো মহান্ যঃ | নৃতামানত্ত দেবেন কিমর্থং 

স নিবারিতঃ ॥ ১॥ 
লোমহর্ষণ উবাচ। কণ্তপাচ্চ স্থতো জক্ঞে মানসে মংকণে। মুনি আ্বালং কর্ত রি ব্যবদসিতে। 

গৃহীত্বা ব্ধনং দ্বিজাঃ | ২ ॥ তত্রাগত। হাপ্দরসে! রগাদ্যাঃ প্রিরদর্শনাঃ নাস্ত্যেব কুচিরাকার 
মুক্তব্জ! অনিন্িতাঃ | ৩17 ততো মুনেন্ডদ] ক্ষোভাদ্রেতঃ হ্বন্ং যদভ্ভপি | ব্যাে জণ্রাহ তদ্রেতঃ 

তথায় তাহার নাম বিশাল রাখিলেন ॥ ৩০ ॥ মহাত্! মস্কণ পুনরায় তাহারে আহ্বান করিলে, 
মেই হানদী কুরুক্ষেত্রে সমাগত ও প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ৩১ ॥ দ্েবর্ধিগ্নিষেবিত পরমপবিক্র 
উত্তর কবোশলাপ্রদেশে উদ্দালক মুনি ধ্যান করিলে ॥ ৩২ ॥ সেই সরম্বতী তাহার জন্য তথায় 
জাগয়ন করিলেন। বন্ৃল্লাজিন্পরিবীত খধিগণ তাহারে পূজ। করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥ 
কেরে, সরম্বতী মনোহর।| নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। খধিগণ ও দিদ্ধগণ তাহার সেবা 
করেন |. এই মনোহর সর্বপাপক্ষয়কর। বলিয়। বিদ্িত আছেন ॥ ৩৪৪ মক্কণ পরমেশখ্বরের 

্ারঠধন|! করিয়া, তাহ কেও মুনিগণের উপকারার্থ কুরুক্ষেত্রে প্রবেশিত করিয়া ছন ॥ ৩৫ & 
দক্ষ গঙ্গাদ্বারে যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, সেই 'বিমলতোয়া ভগবতী সরম্বতীরে তথায় 
ঞ্লুকদিতা করেন ॥ ৩৬॥ মহাত্| মন্কণ কর্তৃক সমাহুত হইয়।, তিনি তথায় সনাগতা হুন। 
নভ্তর কুরুক্ষেত্রে কুরু যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হইযা, তথায় তাহারে লইয়। যান ॥ ৩৭ ॥ ধীমান্ 
মার্কগেয় তাহারে দরোমধ্যে সমানীত করেন । পরে মহাভাগ মস্কণক পুণ্যতোয়া দেবী দর- 
স্বতীরে নবিশেষ স্তব করিয়া, সপুলারম্বতে অবস্থানপূর্ব্বক সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন ॥ ৩৮ ॥ 

ইতি শ্ীবামনপুরাণে সন্গন্বতী ম।হাত্্য নামক সপ্তত্রিংশ অধ্যায় ॥ ৩৭ ॥ 

ফ্রিগণ কহিলেন, মহর্ধি মস্কণক কিরূপে সিদ্ধ হইয়াছিলেন? কাহ। হইতে জন্মগ্রহণ করেন? 
তিনি ন্ত্য করিতে প্রবৃত্ত হইলে, কিজন্ই ব1 মহাদেব তাহারে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন ॥ ১। 

লোমহর্যণ কহিলেন, মস্কণক মহর্ষি কন্ঠপের মানস পুত্র । তিনি বন্ধল প্রহণ/করিয়া, ক্গান 
কুবিতে ব্যবসিত হইলে ॥ ২ ॥ রডাটি প্রিয়ার্শন! অক্জরারা তথায় সমাগত হইল । অনন্তর সেই 
রুদিকাঁকারসম্পয় অন্ি্গিত অদ্নরোগণ বধ ত্যাগ করিয়া, দ্বান করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৩। 



৩৮শ, অধ্যায়ঃ] বামনপুরাণম্ ১৫১. 

কলশে ম্যক্ষিপতথা ॥9। সপুধা প্রবিভাগং ভু কলশস্থং জগাম হ। তত্র্যয়ঃ সপ্ত জাত] বিছুর্য।নরুতে। 

গণান্ ॥৫॥ বায়ুবেগে। বাযুবলো বাসুহ বাযুমগ্ডলঃ। বাঘুকালে! বায়ুরেত1 বাযুগক্রম্চ বীর্ধ্য- 

বান্।৬।॥ এতে তনয়াস্তপ্যর্ষে ধ'রয়ন্তি চরাঁচরং। পুর মংকণকঃ নিদ্ধঃ কুশাগ্রেপেতি মে 
শ্রুতং ॥৭॥ ক্ষতাৎ কিল করেবিপ্রাস্তস্য শাকরসোম্রবৎ। প বৈ শাকরসং দই) হর্যাবিঃ্ঃ স 
নৃত্তবান্ | ৮ ॥ ততঃ সর্ব প্রনৃত্তঞ্চ স্বাবরং জঙ্গমঞ্চ য্চ। প্রনৃত্তঞ্চ জগদ্দৃষ্ট1 তেজস। তস্য মোহিতং 
॥৯। ব্রন্মাদিভিঃ সুয়ৈস্তত্র খবতিশ্চ তপোধনৈঃ। বিজ্ঞপ্তো বৈ ম্চাদ্দেবে। দুনেরর€৫ধে ছ্িজোতমাঃ 8১০॥ 
ন.য়ং নৃতোদষথ| দেব তথ! ত্বং কর্তৃমর্থপি। ততো! দেবে। মুনিং দৃ্। হর্ধাবি্মতিস্তদা ॥ ১১ ॥ 
চ্থরাণাং ছিতক!মার্থং নহাদেবেভ্যভাষত। হর্ষস্থানং কিমর্থ্চ তটৈবং মুনিসত্তম | তপন্থিনে। 
ধর্মপথি স্থিতশ্য দ্বিজসত্বম ॥ ১২॥ 

খষিরুবাচ। কিংন পশ্তপসমে ব্রক্ষন্ করাচ্ছাকরলঃ ক্রতঃ। যং দৃ্) চ প্রনৃতে। বৈ হর্ষেণ 
মহুতাস্বিতঃ ॥ ১৩1 তং প্রহন্য।ত্রবীদ্দেবে। মুনিং রাগেণ মোহিতং। অহং ন বিল্ময়ং বিপ্র 
গচ্ছামীহ প্রশশ্রী মাং ॥ ১৪ ॥ এবমুক্ত] মুনিশ্রেষ্ঠং দেবদেবো। মহাছাতিঃ। অঙ্গুল্যগ্রেণ 
বিপ্রেন্্রাঃ স্ব[নুঠস্তাড়িতোহভবৎ ॥ ১৫ ॥ ততে! ভস্ম ক্ষতাতন্মান্িগ্গভং হিমসন্লিভং ৷ তদ্দ্ঈ 
ত্রীড়িতো। বিপ্রঃ পাদর়োঃ পতিতোহব্রবীৎ ॥ ১৬॥ নান্যদ্দেব।দহং মন্যে শূলপাণের্্হাত্বনঃ | 
চরাচরস্য জগতে! গুরুত্ত্রমসি শূলধৃক্ ॥ ১৭ ॥ ত্বদাশ্রয়াশ্চ দৃশ্যস্তে সুর! ব্রদ্জাদয়োহনিঘ ॥ সর্বস্ব 

তন্দর্ণনে মন্কণকের মন ক্ষু্ধ হওবাঁতে, তদীয রেতঃ খলিত ও জলে পতিত হইল। এক ব্]াব 
তাহা গ্রহণ করিয়া, কপসমধ্যে নিক্ষেপ করিল ॥৪॥ কলসমধ্যে নিক্ষিপ্ত হওয়া.ত, উহ! 
সপ্তধাবিভক্ত হুইয়। গেল। তাহাতে সপ্ত খণখ জন্মগ্রহণ করিলেন । উহাদিগকে মরুদ্বর্গ 
বলিয়া থাকে ॥ ৫ ॥ উহ্াদিগের নাম বাদুবেগে, বাঁবুবল, বানুহ।, বান্ুম গুল, বান্থুকাল, বাঁসুরেতা, 
ও বায়ুচক্র ॥ ৬॥ সেই খমির এই দমকল তনয চরাঁচর বিশ্ব ধারণ করিতেছেন। এইরূপ 
জনশ্রুতি জাছে, পুর্বে মঙ্কণক কুশাগ্বলহাযে পিদ্ধিলাত করেন ॥৭॥ হে বিপ্রবর্গ! কুশাগ্র 
ঘারা তণীয হস্তক্ষত হইলে, দেই ক্ষত হইতে শাকরন নি£ল্গত হইতে লাগিল। তিনি সেই 
শাকরদ দশন করি হ্র্বাব্& হই 1, নৃত্য করিত আর করিলেন ॥৮ ॥ তাহাতে স্থাবব- 
অঙ্গমান্ঙ্ক সমস্ত জগৎ নৃত্য করিতে লাগল। তদীয তেজে মোহিত হইয়া, লনুণায় জগৎ 
ধরূপে নৃতাপরাধণ হুইল, দর্শন করিয1 ॥ ৯॥ ব্রন্মাদি স্থবগণ ও তপোধন খধিগণ সকলে মুনির 
জন্জ মহাদেবের নিকট বিজ্ঞীপন করিলেন ॥ ১০ ॥ হে দেব! যাহাতে এই খষি নৃত্য" না 
করেন, আপণাঁকে তাহা করিতে হইবে । তখন মহাদেব মুনিক্ে হর্যাবিষ্টচিত দর্শন কদিয়া ॥১১। 
স্থরগণের হিতকামার্থ বলিতে লাগলেন, হে মুনিসন্তম ! তুমি তপন্বী এবং ধর্ম্মমা-গ্গ অবস্থিতি 
কর্রতেছ। তোমার হর্ষের কারণ কি? ১২। 

ধষি কঠিলেন, ব্রন্মন! আপনি কি দেখিতে পাইতেছেন ন1, আমার হস্ত হইতে শা:রস 
বিনিঃহ্ত হইতেছে ॥ ১৬ ॥ এই ব্যাপ র অবলোকন করিয়াই, আমি অতিমাত্র হ্যাবিঃ হইয়া, 
নৃত্য করতেছি । 

তখন মহাদেব হাস্য করিয়া, সেই রাগমো হত মন্কণকক্* কহিলেন, হেবিপ্র ! অবলোকন 
কর, এই ব্যাপার,.দর্শনে আমার বিল্ময় উপস্থিত হয় নাই । ১৪ ॥ দেেবদেব মহাছুযুতি মহাঞ্জেব 
খাযশ্রেষ্ঠকে এইরূপ কহিয়।, অঙ্কুলির অগ্রভাগ দ্বারা স্বকীয অন্ুষ্ঠ আহত করিলেন ॥ ১৫1 তখন 

সেই ক্ষতস্থান হইতে হিমসন্লিত তস্ম বিনির্গঠত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে বিপ্র মন্কণক ত্রীড়া,স্বত 
ও তীয় পদদয়ে পতিত হইয়! ঝলিতে লাগিলেন ॥ ১৬॥ আমি মহাঝা! শৃলপাণি মহাদেব 
ব্যতিরেকে আর কাহারেও মানি না। হে শৃলধকৃ! আপনিই চবাঁচর জগতের গুরু ॥ ১৭ & 



১৫২ বাষনপ্ুরাণম্। [৩৯শ, অধ্যায়ঃ। 

মসি দেবানাং কর্তা কাররিতা মহান্॥ ১৮ ॥ ত্বৎগ্রসাদাৎ সথর'ঃ লর্বে মোদস্তে হকুতোতয়াঃ। 
দুয়ান্থুরম্ত চাধীশ ন তপো মে কয়েন্যহত॥ ১৯) 

লোষহর্ষণ উবাচ। এবং স্বত্ব মহাদেবসুষিঃ স প্রণতোইভবৎ্ | ততো! দেব: প্রসরাক্ধ 

তমুধিং বাকামত্রবীৎ ॥ ২০ ॥ 

ঈশ্বর উবাচ। তপস্তে বর্ধতাং বিপ্র মত্প্রসাদাৎ সহত্রধা ॥ জাশ্রমে চেহ বন্ঠালি তয় 
সার্ধমহং সদা 1২১ সগুদারস্বতে শ্লাত্বা যে! মামর্ঠব্যতে নরঃ | ন তস্য ছলভং কিঞ্দিহ 
লোকে পরত্র চ॥২২॥ সারদগত্চ তে লোক্ং গমিষ্যস্তি ন সংশয়ঃ। শিবলা চ প্রসাদেন 
গ্াগ্সেতি পরমং পদং। ২৩॥ 

ইতি প্বামনপুবাণে সরোমাস্বো মঙ্কণকপিছির্ন।ম অইটতিং.শাইধ্যায়ঃ ॥ ৩৮। 

একোনচত্বারিংশোধ্ধ্যায়ং | 

লোমহর্ধণ উবাচ। ততম্চৌশনসং ভীর্ঘং গচ্ছেত, শ্রদ্ধয়া ্বতঃ। উন! ত্র সংসদ্ধে। এ খ্ং 
সখবাগ্তবান্॥ ১1 তন্মিন্ পুণ্যে কুরক্ষেত্রে পাতকৈর্জন্মসস্তবৈঃ ॥ মুক্তে। বাতি পংং ব্রহ্ম যতো 
নাবর্ততে পুনঃ ॥ ২ ॥ রহোদরো নাম মুনির্ধত্র সিদ্ধো বতৃব হ। মহত শিরসা প্রত্তস্তীর্ঘমাহাত্মা- 
দর্শনাৎ ॥ ৩॥ 

খবর উচঃ। কথং রহোদরে! গ্রন্তঃ কথং মোক্ষমবাণ্ডতবান্। তীর্থন্ত তস্য মাহাত্ম্যং শ্রোতু- 
যিচ্ছামছে বরং ॥ ৪ ॥ 

লোমহর্ষণ উবাচ । পুরা বৈ দণ্ডকারণো রাবেগ মঙাত্মনা। বসতা দ্বিজশার্দালা রাক্ষসান্তত্র 

হে অনঘ] ব্রন্ধাি শৃরগণ আপনাগই আশ্রিত দেখিতে পাওয়াযায়। জ্দাপনি দর্ধন্বরূপ এবং 
আপনিই কর্তা, কারয়িতা ও তৃমান্বর্ূপ ॥১৮॥ আপনার প্রপার্দেই স্থুরগণ অকুতোভষে 
আমোদ করিয়। থাকেন। আপনিই স্থুরাম্থরগণের অধীশ্বর । যাহাতে আমার এই অতিযত্ব- 
নফ্িত তপন্চার ক্ষয় নখ হয়, তাহা কর্ন ॥ ১৯ ॥ 

লোমহর্ষণ কহিলেন, খ'ষ এইবকপে ভ্তব করিষা, প্রণাম করিলে, মহাদেব প্রসন্লচিত্তে 
কহিলেন ॥ ২*॥ হ্বিপ্র! আমাগ প্রদাদে তোমার তপস্যার সহত্রগুণ বৃদ্ধি হই-ব। আর, 

আঁষি ভোমার দহিভ সর্বদা এই আশ্রমে অবস্থিতি করিৰ ॥ ২১ ॥ যে ব্যক্তি এই সপ্তসারম্বতে 
আগমনপুর্বাক স্নান করিয়া, আমায় আরাধন] করিবে, ইহলোকে বা পরলোচঃ তাহার ব্ছুই 
ঘুলভ থাকিবে ন।॥ ২২॥ লেব্যক্তি সাঃশ্বতপোক প্রাপ্ত হইবে, সনেহ নাই। এবং আমার 
প্রাদে পরমপদ সংপ্র& করিবে ॥ ২৫ । 

ইতি জ্রীবামনপুরাণে মন্কণকদদ্ধির্নাম অগত্রিংশ অধ্যায় ॥ ৩৮। 

লোমহর্ষণ কহিলেন, অনন্তর শ্রদ্ধান্থিত হুইয়া, ওশনসতীর্ঘে গধন করি.ব। উশন1 যেখানে 

পিদ্ধ ও গ্রহত্ব প্রাণ্ত হইয়াছিণেন ॥ ১॥ সে€ পবিত্র কুরুক্ষেত্রে গমন করিলে, জ্বন্মনস্ভব-পাতক- 

মুক্ত ও পরজ্র্ষ প্রাপ্ত হওয়া! যায়, পুনরায় সংসারে আিতে হয় না॥২॥ রহোদরনামক মুনি 

বিশাল মণ্তকগ্রন্ত হইয়, তীর্ঘমাহাত্ম্দর্শনপূর্বক ষেখানে সিদ্ধ হইয়াছিলেন ॥ ৩॥ 
খধিগণ কঙ্লেন, রচো?র মুনি কিরপে গ্রস্ত ও কিরূপেই বা মুক্তি প্রাপ্ত হন? সেই 

তীর্থের মাহাত্বয শুনিবার জন্ত আমাদের ইচ্ছ! হইতেছে ॥ ৪॥ 

লোমহ্রধণ কহিলেন, পুর্বে মহাম্মা রাম দণ্ডকারণ্যে অবস্থিতি করিয়া, রাঙ্গনদদিগকে নিহত 



৩৯শ, অধ্যায়ঃ। ] বাঁমনপুরাণম্। ১৫৩ 
হিংসিতাঃ ॥ ৫॥ তত্রৈকস্য শিরশ্ছিন্ং রাক্ষসন্ত ছুরাত্মনঃ। ক্ষুরেণ শতধার়েণ তত পপাত মহা- 
বনে ॥৬॥ রহোদরন্ত তল্লগ্রং গ্রীবায়াঞ্চ যদৃচ্ছয়] | বনে বিচরতস্তম্য হাস্থি ভিত্বা বিবেশ হ॥৭ ॥ 
স তেন লগ্নেন তদ। বিহর্তং ন শপাকহ। অভিগম্য মহাপ্রাজ্ঞক্তীর্থান্তায়তনানি চ ॥ ৮॥ সভু 
ভেনাপি শ্রবতা বেদনার্তে। মহামুনিঃ । জগাম সর্কতীর্থ,নি পৃথিব্যাং যানি কানি চিৎ ॥ ৯ ॥ 
ততঃ স কথয়ামাস ধধীণ'ং তাহিতাত্মনাং। তেহক্রবন্্ বয়ো বিপ্র প্রবাহ্ণোশনসং প্রতি ॥ ১০॥ 
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্ব। জগাম স রহোদরঃ। তত ওশনসস্তীর্ঘং তন্ঠোপম্পশতভ্তদা! ॥ ১১ ॥ তচ্ছিরঃ 
শরণং যুক্ত পপাতান্তর্জলে দিজাঃ। ততঃ স বিরজ। ভূত্ব। পৃতাস্ম! বীতকলাবঃ ॥ ১২ ॥ আজগামা- 
শ্রমং প্রীতঃ কথগ্নামাস;চাখিলং | তে শ্রত্ব! খষয়ঃ সর্বের্ধ তীর্থমাহাস্স্যমুত্তমং ॥ ১৩ ॥ কপালমোচন- 

মিতি ন।ম চত্রুঃ সমাগতাঃ। তত্রাপি স্থমহতীর্ঘং বিশ্বামত্রন্ত বিশ্রুতং ॥ ১৪ ॥ ব্রংন্দণ্যং লন্ধবান্ 
যত্র বিশ্বামিত্রে। মহামুনিঃ । তন্মি-স্তীর্ঘবরে নাত! ত্রান্দণ্যং লভতে ঞবং ॥ ১৫ ॥ ব্রাহ্মণত্ বিশু- 
ধাম্থা পরম্পদমবাপুয়াৎ। ততঃ পৃথ্দকং গচ্ছেন্লিয়তো! নিয়তাশনঃ ॥ ১৬॥ তত্র সিদ্ধত্ত ব্রন্দর্খিঃ 
খষুরিতি নামতঃ। জা তিম্মর খষস্গুস্ত গঙ্জাত্ধারে সদাস্থিতঃ॥১৭ ॥ অন্তকালং ততে। দৃষ্ট 
পুত্র ন্ বচনমব্রব'। ন্থৃত্বা তার্থ৬ণান্ সর্ব।ন্ প্রাহেদম ষপতমান্ ॥ ১৮ ॥ সরন্বত্যুত্তরে তীর্থে 
যন্তযজেদাত্মনন্ত্মূ। পৃথ্দকে জপ্যপরে! সৈতন্ত মরণ: ভবেৎ ॥ ১৯॥ তত্ব ব্রন্মযো গ্তস্তি 
রন্মণ! যত্র বৈ পুর । পৃথ্ণকং লমাশ্রিত্য লরদ্বত্যান্তটে স্থিতম্ ॥২*। চাতুর্বর্ণস্য স্ষ্টর্থমাক্মজ্ঞান- 

করেন ॥ ৫॥ তন্মধ্যে তিনি শতধার ক্ষুর ঘারা কোন ুরাস্্া রাক্ষসের মস্তক ছেদন করিযা- 
ছিলেন। এ ছিন্ন মস্তক মহাবনে পঠিত ॥৬॥ এবং রহোদরের গ্রীবাজ্দশে যদৃচ্ছাক্রমে লগ্ন 
হয়। তিনি অরণ্যে বিচরণ করিতেহিেন। এমন সময়ে এঁ মস্তক তদীয় অস্থি ভেদ করিয়া, 
গলমধ্যে প্রবেশ ক.র ॥৭॥ মন্তক লগ্ন হইলে, তিনি আর তীর্থ ও আয়তন সকলে অভ্যাগত 
হইঘ1, বিহারে সমর্থ হইলেন না ॥৮॥ ক্রমে তিনি বেদনায় অতিমাত্র কাতর হুইযা উঠিলেন। 
তদবস্থায় সেই মহাপ্রাজ্ঞ মহামুনি পৃথিবী.ত যে কোন তীর্থ আছে,তৎ্সমন্ত পর্ধ্টটন করিলেন ॥৯। 
অনন্তর ভাবিতান্ব। খধিদ্িগকে এই ব্যাপ।র বিজ্ঞাপিত করিলে, তাহারা বলিলেন, হে বিপ্র! 
আপনি ওশনসতীর্থে গমন করুন ॥ ১০ ॥ তাহাদের কথ শুনিয় রহোদর তথায় গমন করি- 

লেন। অনন্তর তিনি সেই ওশনসতীর্থে অভিষেক করিলে ॥১১ ॥ সেই মস্তক গলদে*' 
পরিত্যাগ করিয়?, জলমধ্যে পতিত হইল। হে দ্বিজগণ! তখন তিনি কজোহীন, পাপহীন 
ও পতাকা হইয ॥ ১২ ॥ প্রীতহ্ৃদয়ে স্বকীয় আশ্রমে প্রত্যাগমনপূর্ববক, যাঁবতীয ঘটনা! গোচর 
করিলে, খধিগণ নকলে তীর্থের এই বিশি্রূপ ম.হান্ম্য শ্রবণ করিষ! ॥ ১৩ ॥ তথায় সমাগত হইয।, 
তীর্থের নাম কপাঁলমোচন রাখিলেন। তথা বিশ্বা মত্রের নর্ধলোক বিখ্যাত মহাতীর্থ আছে ॥১৪॥ 

মহামুনি ধিশ্বামিত্র এই স্থানে ব্রাঙ্মণ্যলাভ করিয়াছিলেন । সেই তীর্থবরে স্নান করিলে, নিশ্চযই 
ত্রান্ষণ'লাভ হয ॥ ১৫ ॥ ব্রাক্ষণ তথায় অভিষেক কবিলে, বিশুদ্ধাত্বা হইয়।, পরমসদ্দ প্রাপ্ত 
হুইযা থাকেন। 

অনস্তর নিয়ত ও নিষযতাহার হটয়।, পৃথুদকে গমন করিবে ॥ ১৬॥ তথায় 

গরবঙ্গুনামে খযি সিদ্ধ হইয়াছিলেন। তি'ন জাতিস্মর হইযণ, গঙ্গাদ্ধারে সতত অবস্থিতি কেন । 
অনস্তর অস্তকাল উপস্থিত অবলোকন করিয়া, তীর্থের গুণ সমস্ত স্মরণপূর্বক আপনার খধি- 
সত্তম পুত্র্দিগকে বলিয়াছিলেন ॥১৭।।১৮ যে ব্যক্তি সরন্বতীর উত্তরতীর্থে আত্মতন্ু ত্যাগ বরে 
এবং পৃথৃদকে অপরায়ণ হ"য়া থাকে, তাহার কখন মৃত্যু হয় না॥ ১৯ ॥ তথায় যে ব্রন্ম- 

যোনি আছে, পূর্বে ব্রদ্মা সেই স্থানে পৃথদক জাশ্রয় করিয়া, সরন্বতীর তটে অবস্থিতি করিয- 
ছিলেন ॥ ২০ ॥ এবং চাতুর্বণ্যের স্্ি নামি আত্মজ্ঞানপরায়ণ হইযাছিলেন। সেই অব্যক্ত- 

১ 
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পর়োহভবৎ্। তন্যাভিধ্যায়তঃ স্যষ্িং ব্রজ্জণোইর্যক্তজন্মনঃ ॥ ২১ ॥ মুখতো ত্রাক্ষণ] জাতা বানভ্যাং 
ক্ষতিরাস্তথ। ৷ উকভ্যাং বৈশ্তঞ্াতীয়াঃ পত্ত্যা শৃদ্রান্ততাইন্চবন্ ॥ ২২ ॥ চাতুবর্ধ্যং ততো দৃষ 
আশ্রমাঃ স্থাপিতান্ততঃ। এবং প্রতিচিতং তীর্ঘং ব্রন্মযোনীতিসংজ্িতং ॥ ২৩ ॥ তত্রৈব তীর্থং 
বিখ্যাতমবকীর্ণেতি নামতঃ ॥ ২৪ ॥ যন্মিংসতীর্ঘে বকে! দাল্ভো। রাষ্ট্রং বৈ চিত্য ধর্ষপাৎ। জুহাৰ 
ত্রাহ্মণৈঃ সার্ধং ততরাবুধ্যত্ততো নৃপঃ ॥ ২৫ 

খষয়ঃ উচ্ঃ। কথং প্রতিষ্িতং ভীর্থমবকীর্ণেতি নামতঃ। ধৃতরাষ্ট্রেণ রলাজ্জা স কিমর্থং ন 
প্রসাদিতঃ ॥ ২৬॥ 

লো'মহর্ষণ উবাচ। নৈমিষেয়াস্চ ধষয়ে। দক্ষিণার্থং যঘুঃ পুবা। তত্রৈব চ বকে দালভ্যো 
চরাষ্ট্রমযাচত ॥ ২৭॥ তেনাপি তত্র নিন্দার্থমুক্তং যচ্চ ধৃতস্ত তৎ। ততঃ ক্রোধেন মহত! মাংসা- 

মু,ৎকুত্য তত্র হ॥ ২৮ ॥ পৃথুদকে মহাতীর্ধে অবকীর্ণোতনামতঃ | জুছ।ব ধৃতরাধীন্ রাষ্ং নরপতে- 
স্ততঃ॥ ২৯ ॥ দুয়মানে তদ] রাষ্ট্রে প্রবাত যজ্ঞকম্্রণি । অক্ষীযত ততে। রাষ্ট্রে নৃপতেতুর্ধতেন 
বৈ ৩০৪ ততঃ স চিন্তয়ামাপ ব্রাহ্মণস্য বিচেষ্টিতং | পুরোহিতেন সহিতো রত্বান্যাদায় সর্ব্বশঃ ॥৩১। 
প্রসাদনার্থং বিপ্রন্ত হ্যবকীর্ণে যযৌ তদ]। প্রণার্দতঃ স রাজ্ঞা চতুষ্টঃ প্রোবাচ তং নৃপং ॥ ৩২। 
ব্রাহ্মণ! নাবমন্তব্যাঃ পুরুষেণ বিজানতা। ব্রাঁব্ষণশ্চেদবজ্ঞাতে| হন্তাৎ ত্রিপুকুষং কুলং ॥ ৩৩ ॥ 
এবমুক্ত।1 স'নৃপতিমাজ্যেন পয়সা] পুনঃ। উখাপয়ামাস মৃতাংস্তন্য রাজ্ঞে! হিতে স্িতঃ ॥ ৩৪ ॥ 
তম্মিংস্তীর্ঘে তু ষঃ ন্নাতি শ্রদ্দধানে জিতেন্দ্রিয়ঃ। স প্রাপ্রোতি নে! দিব্যং মনসা চিন্তিতং ফলং॥৩৫॥ 

জন্ম ব্রন্মা ধ্যানমার্গের অনুসরণ করিলে, তাহাব মুখ হইতে ব্রাহ্মণ সকল জন্মগ্রহণ করিলেন । 

অনস্তর বাহ্যুগল হইতে ক্ষত্রিয নকল প্রাছুভূতি হইলেন। তদনস্তর তাহার উরুদ্বিতয হইতে 
বৈশ্ঠজাতীযের উত্তব হইল এবং পদঘুগল হইতে শূদ্র দক্চল জন্মগ্রহণ করিল ॥ ২১ ॥ ২২। 
তিনি চাতুর্বর্যের প্রাছুর্ভাব অবলোকন করিযা, আশ্রম নকল স্থাপন করিলেন। এইরূপে 
্রন্ম। কর্তৃক প্রতিষিত হওযাতে, এ তীর্থের নাম ব্রহ্মযোনি হইযাঁছে ॥ ২৩॥ মুক্তিকাম হুইযা, 
তথায় অভিষেক করিলে, পুনরাষ জন্মগ্রহণ করিতে হয না। এঁস্থানেই অবকীর্ণনামে বিখ্যাত 
তীর্থ আছে ॥ ২৪॥ বঙ্ষদাল্ত্য অবমাননাপ্রযুক্ত রাষ্রচষন কবিযা, ব্রাক্গণগণের মহিত তথায 
হোম করেন। তদ্দর্শনে রাজার চৈতন্টসধশাব হয ॥ ২৫ ॥ 

ধষিগণ কহিলেন, কিপে অবকীর্ণনামে বিখ্যাত তীর্থের প্রতিষ্ঠা হই্যাছিল? রাজা 
ধৃতরা্ইই ব1 কিজন্ঠ তাহারে প্রসন্ন করেন নাই ?॥২৬। 

লে,মহর্ষণ কহিলেন, পুর্বে নৈমিষবানী খধিগণ দক্ষিণার্থ গমন করিলে, তাহাদের মধ্যে 
বকদাল্ভ্য ধৃতরাষ্ট্রের নিকট যাঁজ্ডা করেন ॥ ২৭॥ ধৃতরাষ্ট তাহার নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। 
তজ্জন্ত খবি অতিমাত্র রোধাহিষ্ট হইযা, মাংস উৎকর্তনপূর্বাক ॥ ২৮ ॥ অবধীর্ণনামক পৃথুদকন্থ 
মহাতীর্ঘে রাজ। ধৃতরাষ্ট্রের রাজাহোম করিতে লাগিলেন ॥ ২৯॥ এইরূপে যজ্ঞকার্ধ্য প্রবন্তিত ও 
তন্নিবন্ধন সমুদাঁয রাজ্য দ্ূযমান হইযা উঠিল । অনভ্র রাজার পাপে রাজ, ক্ষয়প্রাণ্ত হইলে 1৩০1 
নরপতি ধৃতরাষ্ ব্রাক্ষণের বিচেষ্টিত চিন্তা করিতে লাগিলেন । পবে তিনি পুরোহিতের সহিত 
রতু সকল গ্রণ করিয়া ॥ ৩১ ॥ বকদাল্ভ্যের প্রপাদনার্থ অবকীর্ণে গমন এবং তাহারে প্রসন্ন 

করিলেন। তখন তিনি তুষ্ট হইযা, রাজাকে কহিলেন ॥ ৩২ ॥ জ্ঞানবান্ পুক্ষয কখন ত্রা্ষণের 
অবমানন। করিবেন ন1। ব্রাহ্মণের অবজ্ঞ1 ক'রলে, ত্রিপুরুষ কুল দগ্ধ হইয়! যায ॥ ৩৩ | তিনি 
রাজাকে এইরূপ কহিযা, তীয় হিতান্ুষ্ঠানে প্রবৃত্ব হইয়া, আজ্য ও পয়ঃপ্রক্ষেপপূর্ক মৃত- 
দিগকে পুনরায় উখাপিত করিলেন ॥ ৩৪ ॥ যে ব্যাক্ত শ্রদ্ধাব!ন ও গ্িতেন্ত্রিয় হইয়া, এ 
তীর্ঘে নান করে, দে মন:কন্সিত দিব্য ফল প্রাপ্ত হয ॥৩৫ & তথা যা তিনামক স্থবিখযাত 
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তত্র তীর্থং সুবিখা।তং যাষ'তং নাম নামতঃ। যন্যেহ যজমানত্ত মধু স্থত্রাব বৈ নদী ॥৩৬। 
তশ্মিন্ মাতোথ ভক্ত্যা তু মুচ্যতে সর্বকিদ্িষৈ:। ফপং প্রাপ্পোতি যওস্য ছ্যশ্বমেধস্ত মানবঃ ৩৭1 
মধুত্রবঞ্চ তত্ৈব তীর্থং পুণ/তমং দ্বিন1£। তন্মন্ ্ত্বা নরো৷ ভ্য! মধুন| তর্পয়েৎ পিতৃন্ ॥ ৩৮॥ 
তত্রাপি স্থমহত এ বসিষ্টোবাহুসং,জ্ঞতং। তত্র ন্নাতে। ভক্তিযু৩| বাসিষ্টং লোকমাপু। রাৎ॥ ৩৯। 
ইতি শ্রীবামনপুরাণে সরোমাহাস্মযে বিবিধতীর্থানকীর্ভনং নাম একোনচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ ॥ ৩৯ ॥ 

চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ। 

ঝষয় উচুঃ। বসিষ্ঠস্তাপবাহে ইসৌ মহাবেগে! বড়ূব হ। কিমর্থং সা স'রচচ্ছ ঠা তমৃষিং প্রত্য- 
বাহয়ৎ ॥ ১॥ 

লোমহ্্ষণ উবাচ। বিশ্বামিত্রস্য রাজর্ষের্বপিষউপ্য মহাত্মনঃ। ভৃশং বৈরং বভূবেহ তপঃ- 
স্পর্ধীকৃতে মহৎ ॥২॥ আশ্রমে! বৈ বশিষ্ঠদ্া স্থাণুহীর্ঘে বভূব হ। তস্য পশ্চিমদিগ ভাগে 
বিশ্ব'মিত্রদ্য ধীমহঃ ॥ ৩॥ যত্রে্। ভগবান্ স্থাুঃ পুজয়িত্ব| দরঙ্গতীং। স্থাপয় মাস দেবেশো। 
লিঙ্গাকাবাং সরন্বতীং ॥৪ ॥ বসিষ্ঠন্তত্র তপনা ঘোররূপেণ সংস্থিতঃ | তম্যেহ তপস। হীনো 
বিশখামিত্রে। বব হ॥ ৫ ॥ সর্বতীং সমাহয় ইং বচনমব্রশীৎ। বমিষ্ঠং মুনুশার্দুলং শ্ব্ন 

বেগেন চানয় ॥ ৬॥ ইহায়াস্তং মুনিশ্রেন্ং হনিধ্যামি ন সংশয়ঃ। এতঙ্ছুত্বা তু বচনং ব্যথিত! 
সা নদী কিল।৭॥ তথা তাং ব্যথিত দৃহ্ বেপমানাং মহানদীং। বিশ্বামিতত্র ইবদৎ 
কুদ্ধে! বচিষ্ঠং শীম্রমানয় ॥৮॥ ততো গত্ব সরিচ্ছেষ্ঠা বসিষং মুনিসত্তমং। কথয়ামাস রূদতী 

নিও 

তীর্থ আছে । যেখানে যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, নদী মধুক্ষরণ করিয়াছিল ॥ ৩৬॥ তথা 
ভক্তিপহকারে স্নান করিলে, সর্ধবিধ পাপ হইতে মুক্তিলাভ হয়। এবং অশ্বমেধষজ্ছের 
ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥ হ্থে দ্বিজগণ! তথায় মধুত্রবনামে তীর্থ আছে। & 
পবিত্র তীর্থে তক্তিসহকারে স্নান করিয়া, মধুপ্রপ্ধানপূর্বক পিতৃগণের তর্পণ করিবে ॥ ৩৮॥ 
তথায় ব!শষ্ঠোদ্বাহনামক মহাতীর্থ আছে। তক্তিযুক্ত হই;1, তথায় শ্নান করিলে, বশিষ্ঠ- 
লেোকলাঁভ হয় ॥ ৩৯ ॥ 

ইতি শ্রীবানমপুরাঁণে বিবিধতীর্থ'নুকীর্ভন নামক উনচত্ব:রিংশ অধ্যায় ॥ ৩৯॥ 

ধষিগণ কহিলেন, বশিষ্ঠ মহাবেগে অপবাহিত হইয়াছিলেন । সরিদ্ধরা সরম্বতী কিজন্ত 
তাহারে এরূপে প্রতিবাহিত করেন ? ১॥ 

লোমহ্র্ষণ কহিলেন, রাজর্ধি বিশ্বামিত্র ও মহাত্মা! বশিষ্ঠ উভয়ের তপম্পদ্ধানিমিত্তক অতিমাত্র 
শত্রঙ1 সংঘটিত হইয়াছিল । বশিষ্ঠ স্থাণুতীর্থে আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন । তাহারই পশ্চিম 

দ্িগ্বিভাগে ধীমান্ বিশ্বামিত্রের আশ্রম ছিল ॥ ২।৩ ॥ ভগবান্ স্থাণু যেখানে যজ্ত ও সরস্বতীর 

অর্চনা করিয়া, লিঙ্গাকাঁরা! সরন্বতীরে স্থাপন করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥ বশিষ্ঠ তথায় ঘোররূপ 
তপশ্চরণপহকারে অবস্থিতি করিলে, বিশ্বামিত্র তাহার সেই তপঃপ্রভাবে ক্ষীণভাবাপন্ন হইয়! 
উঠিলেন ॥ ৫ ॥ তথন তিনি সরস্বতীকে আহ্বান করিয়া ক'ইলেন, মুনিশার্দুল বশিষ্ঠকে স্বীয় 
বেগে আনয়ন কর ॥৬॥ এখাঁনে আদিনেই, তাহাকে সংহার করিব, সন্দেহ নাই। সরম্বতী 
এই কথা শুমিয়া, ব্যথিতা হইলেন ॥ ৭॥ এবং কম্পান্বিতা হইতে লাখিলেন। বিশ্বামিত্র 
তদবস্থা তাহারে দর্শন করিয়া, জাঁতক্রোধ হইয়া, কহিলেন, বশিষ্ঠকে শীন্র আনয়ন কর। ৮॥ 

তখন সরিদ্ধর। সরস্বতী গমন করিয়া, ক্রন্দন করিতে করিতে, খধিসত্বম বশিষ্ঠকে বিশ্বামিত্রের 



১৫৬ বামনপুরাণম্। [৪০শ, অধ্যায়ঃ 

বিশ্বামিত্রপা তথচঃ॥ ৯৪ তপঃকৃশাং বিবর্ণাঞ্চ ভূশং শোকসমন্থিতাং। উবাঁচ তাং সরিচ্ছ ষ্ঠাং 
বিশ্বামিতয় মাং বহ॥ ১০ ॥ তস্য তত্বচনং শ্রত্বা কপাশীলস্য সা সরিৎ। প্লীবয়ামাস তৎস্থানং 
প্রবাহেণাংতসম্তদা ॥ ১১॥ স চ কুলাপহারেপ মৈত্রাবরুণিরদ্যতঃ | বহুমানশ্চ তৃষ্টাব তদ। দেবীং 
সরম্বতীং ॥ ১২ পিতামহদ্য সরসঃ প্রবৃতাসি সরন্থতি। ব্যাপ্ং সয়া জগৎ সর্বং তবৈবাস্তো- 
ভিরুতভমৈঃ ॥ ১৩॥ ত্বমেব কাঁমগা দেবী মেঘেষু স্যঞ্জসে পয়ঃ। সর্বান্বাপস্বমেবেতি তবতোবয়ং 
মহামহে ॥ ১৪ ॥ পুষ্িধরতিভ্তথা কীর্তি সিদ্ধিঃ কান্তিঃ ক্ষম। তথ। | দ্বধা শ্বাহ! তথা বাণী তবায়ত্ব- 
মিদং জগৎ ॥ ১৫৪ ত্বমেব পর্ধভূতেষু বাণীরূপেণ সংস্থতা। এবং সরন্বতী তেন সতত! 
ভগবতী তর] ॥ ১৬।। ম্থখেনোবাহ তং বিপ্রং বিশ্বামত্রাশ্রমং প্রত । ভবেদয়ত্তদার্চিত। 
বিশ্বামিত্রায় তং মুনিম্ ॥ ১৭ ॥ তমানীতং সরম্বত্া দৃ্ট1। কোপসমন্থিতঃ। অথান্বিষৎ প্রহরণং 
বসিষ্ঠাত্তকরং তদা। ১৮॥ তত্ত কুদ্ধমতিপ্রেক্্য ব্রন্মহত্যাভয়/রদী। অপোবাহ বসিষ্ঠঞ্চ মধ্যেন 
স্বাভসম্ভতঃ ॥ ১৯ উভয়োঃ কুর্বতী বাকাং বঞ্চয়ত্ব। চ গাধিজং। ততোহপবাহিতঃ দৃষ্টি 
বসষ্ঠমৃষিলত্ধমং ॥২* ॥ জব্রবীৎ ক্রোধরক্তাক্ষে বিশ্বামিত্র' মহাতপাঃ। যম্মান্মাং সরিতং 
শ্রেষ্ঠে বঞ্চরিত্ব! বিনিরগতা! | ২১ শোপিত্যং বহ কলগাণি রক্ষোগ্রামস্থসংযুতা। ততঃ সরম্বতী 
শপ্ত! বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা1 ॥ ২২ ॥ অবহচ্ছোপিতোশ্সিশ্রং তোরং সম্বৎসরং তদা) অথর্বয়শ্চ 
দেবাশ্চ গন্ধর্ব'নরসন্ভদ] ॥ ২৩॥ সরন্বতীং তদ] দৃষ্ট] বভৃবুভ্ শছুঃখিতা। তন্মিংসতীর্থবরে 
রম্যে শোণিতং সনুপাবইৎ॥২৪॥ ততো ভূতপিশাচাশ্চ রাক্ষসাম্চ সমাগতাঃ। ততস্তে 

সপ পজ লাস? পথ 

এ কথা বলিতে লাগিংলন ॥ ৯॥ মেই মহাঁনদী তপঃপ্রভাবে অতিমাত্র কৃশ ও বিবর্ণ এবং 

শো.ক আচ্ছন্ন হইয়াছি:লন । বশিষ্ঠ তাহারে কহিলেন, তুমি বিশ্বামিত্রের জন্য বহন কর ॥১০॥ 
কপাশীল খধির এই কথা শুনিয়। মহাঁনদী সরস্বতী শ্বকীয় সলিলপ্রবাহে দেই স্থান প্রাবিত 

করিলেন ॥ ১১ ॥ তখন মিত্রাবক্রণনন্দন বশিষ্ঠ "কুলাপহুরণ দারা বহমান ও উদ্যত হই 1 এই 
বলিয়] দেবী সরম্বতীর স্তব করিতে লাগিলেন ॥১২॥ অধ্ধি সরস্বতি ! তুমি ত্রন্মনর হইতে গ্রাছুভূ ত' 
হইশাছ। এবং ম্বকীয় পবিত্র সলিলে সমস্ত দ্ংসার ব্যাপ্ত করিয়া আছ ॥১৩॥ হে দেবি! 
তুমি কামগাধিনী এবং তুর্মিই মেঘে জল স্বজন করিয়া থাক; তুমিই সমন্ত সলিল। তোমা 
হইতেই আমরা! মহাঁমহিমায় অবিটিত হইয়াছি ॥ ১৪॥ তুমিই পুষ্টি, ধতি ও কীর্তি। তুমিই 
সিন্ধি, কান্তি ও ক্ষমা । তুমিই ধা, স্বাহা ও বাণী। এবং সমস্ত জগৎ তোঁমাতেই আয়ত্ত 
হইয়া আছে ॥ ১৫॥ তুমিই দর্বহুতে বাণীরপে বিরাঙ্জ করিতেছ। তিনি এইরূপে স্তব করিলে, 
ভগবতী নরম্বতী ॥ ১৬ ॥ ততক্ষণাঁৎ স্থখসহকারে তাারে বিশ্বামিত্রের আশ্ব মোদ্দেশে প্রবাহিত 

করিলেন । এবং বিশ্বানিত্রকে অর্চন] করিয়, থধষির কথ বলিলেন ॥ ১৭ ॥ বিশ্বামিত্র সর- 

স্বতীক ক সমানীত বশিষ্ঠকে দর্শন করিয়1, রোষাবিষ্ট হইলেন। এবং তৎক্ষণাৎ বশিষ্টের 
বিনাশকর অস্ত্র অদ্বেদশ করিতে লাগিলেন ॥ ১৮॥ বিশ্বামিত্রকে জাতক্রোঁধ দেখিয়1, 
মহানদী সরম্বতী ব্রক্মহত্যাভয়ে ভীত হুইযাঁ, বশিষ্ঠকে আপনার জলমধ্যে অপবাহিত করি- 
লেন ॥ ১৯॥ এইরূপে তিনি বিশ্বামিত্রকে বঞ্চনা করিঘ।, উভধের বাঁক্যরক্ষা। করিলে, খধিসত্তম 
বশিষ্ঠকে রূপে অপবাহিত অবলোকন করিয়। ॥ ২০ ॥ মহাতপ? বিশ্বামিত্র রোষকষায়িত লোৌচনে 
সরন্বতীরে কহিলেন, হে সরিদ্ধরে ! যেহেতু আমাকে বঞ্চন! করিয়া, তুমি বিনির্গত। হইংল ।২১ 
সেইণ্তৃ, হে কল্যাণি! তোমাকে রাক্ষলগণে সমন্বিত হইয়া, শোণিত বহন করিতে হইবে। 

ধীমান্ বিশ্বামিত্র অভিশপ্ত করিলে ॥২২| সরদ্বতী সংবৎসর শোণিতমিশ্রিত সলিল বহন করিলেন । 
অনভ্ভর ধদিগণ, দেবগণ, গন্ধর্বগণ ও অগ্নরোগণ ॥ ২৩॥ সরন্বতীকে তদবস্থাপন্ন দর্শন করিয়া, 

অতিমাত্র ছুঃখিত হইলেন। সরশ্বী সেই রমণীয় ভীর্থবরে শোঁণিত বহন করিতে লাগি- 
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শোণিতং সর্কে পিবস্তি স্থখম'সত 1২৫ ॥ তৃপ্তাশ্চ তেন স্ুভৃশং ম্ুখিতা বিগতজ্বরা। 
নৃত'ংতশ্চ হসন্তশ্চ যথা ন্বর্গজিঃন্তৎ1 ॥ ২৬॥ কস্যচিত্বথ কংলসা মুনয়ঃ শতযোজনাৎ্। 

তীর্থয'ত্রাং সমাজগ্£ সরত্যাং তপোধনাঃ॥ ১৭ তাং দৃষ্ট1? রাক্ষসৈর্ধৌরৈঃ পীয়মানাং 
মহা'নদীং। পারত্রাণে সর়ন্বত্যাঃ পরং ফড়ঃং প্রচক্তিরে ॥২৮॥ তে তু সর্ব মহাভাগা: 

সমাগম্য মন্তাব্রতাঃ। আশ্রিত সরতাং শ্রে্ািদং কচনমক্রুবন্ ॥ ২৯ ॥ কিং কারণং সরিচ্ছে, ষ্ে 

শোণিতেন বঞস্যথো। এবমাকুলতাং যাঁতাং শ্রত্ব। পৃচ্ছামহে ঝয়ং। ৩০ || ততঃ সা 
সর্বঘাচষ্ট বিশ্বামিত্রবচেষ্টিতং । ততত্তে মুনয়ঃ প্রীতাঃ সরন্বত্যাং সমানয়্ন্ ॥ ও১॥ অব্ুণাং 
পুণাভোয়ৌথাং সর্বহক্ষতনাশনীং | ৃষ্ট তোষং সরশ্গতা। হাক্ষসা ভ্বঃখিতা ভূশং ॥ ৩২ ॥ 

উচন্তান্ বৈ মুনীন্ সর্ধধান্ দৈনাযুক্তাঃ পুনঃ পুনঃ বষং ঠি ক্ষুধিতাঃ সর্কে ধর্ম্মহীনা শ্চ 
শাশ্বতাঁঃ॥৩৩ | নচনঃ কামক্কারোয়ং যদ্বঙতং পাপ্কারিণ? | যুক্সকঞ্চ গ্রসাদেন ছুদ্ধতেন চ 

কর্ণ। ॥ ৩৪ পক্ষোয়ুং বর্ধতেহম্মকং যতশ্চ ব্রন্মরাক্ষলাঃ। এবং বৈশ্তাশ্চ শৃদ্বাশ্চ ক্ষত্রিগাশ্চ 

বিকর্মভিঃ ॥ ৩৫ ॥ যে ব্রাহ্গণান প্রদ্ধিষ স্ত তে ভবশ্তীহ রাঁক্ষসাঃ। আচার্ধাং মাতরং চৈব পিতরং 

যে দ্বিষস্তি হ ॥ ৩৬ ॥ বুদ্ধাঞ্গমবমানেন তে ভব দ্ীহ রাক্ষসাঃ । যে যিঙ্গীং চৈৰব পাপ'ন1ং ষোনি- 

দোষেণ বর্ধতে ॥ ৩৭ ॥ শক্ত! ভবস্তঃ সর্বোষাং লোকানামপি তারণে | তেষাং তে মুনয়ঃ শ্রুত। 

রূপাশীলাঃ পুনশ্চ দে ॥৩৮ ॥ উ5ঃ পরম্পরং সর্কে তণামন।শ্চ তে ছিজাঃ। ক্ষুতৎ্কীটাবপন্নথ 
যত্বশিষ্ট'শিতং ভবেৎ ॥ ৩৯ ॥ 88 মারুতশ্ব'সদুষিতং। এটৈঃ সংসপৃ্টমন্নঞ্চ ভাগে! 
সি ০৯ ২৯. এ অক ৬পপ প শপ পাস এ - শালা পপ ৩ শি পেশী ৮ পা শাাসপীস্প 

লেন ॥ ২9 ॥ তদ্দর্ণনে ভতগণ, পিশাঁচগণ ও রাঁক্ষপগণ বমাঁগহ হইয়া, সকলে সেই শোঁনিত 

পান করত, স্থখে অবস্থিতি করিল ॥ ২৫ ॥ এবং সকলেই ততিমাত্র গর্বিত, স্ুখিত ও সস্তীপ- 
বিবন্ষিত হইয৭, ন্বর্গবিজযীর নায় হাঁ ও নৃত্য করিতে লাগল ॥২৬॥ অনন্তর কিয়ৎকাল 
অতীন্ক্হইলে, তপোবন ধষিগণ শত খোজন হইতে তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সেই বরম্বতীতে সমাগত 
হইলেন ॥ ২৭ ॥ দেখিলেন, শয়ঙ্কর নিশা৮রনিকর তাঁঠার জল পাঁন করিতেছে । তদ্দর্শনে 
সরন্বতীর পরিত্রাণে তাহার পরমযত্রপরাযণ হইলেন ॥ ২৮ ॥ অনন্তর সেই সমস্ত মগগাভাগ ও 

মহা ব্রত মুনিগণ সরিদ্রর1 সরম্ব তী”র আশ্রষ করিষা ক্ছিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥ অয়ি নরিদ্বর] 
সরপ্দতি! তৃমি কিকারণে শোণিত লিল বহন করিতেছ ? তোমাঁরে এইবূপ আকুল দেখি- 
য়াই, আমরা জিজ্ঞাস করিন্ছি ॥ ৩০ | 

তখন সরন্বতী বিশ্বামিত্রের অনুষিত সমস্ত ব্যাপার বিজ্ঞাপিত করিলে, তাহারা সকলে প্রীতি- 
মান হইধা, পবিভ্রসলিলপ্রবাহিনী নর্ধদুক্কতনাশিনী অরুণানদীরে সরশ্বতীত আনয়ন 
করিলেন । তদ্দর্শান রাক্ষলগণ অতিমাত্র ছুঃখিত ॥ ৩১ ॥ ৩২॥ ও দৈত্যগণের সমভিব্যাহারে 
মিলিত হইয়া, সেঈ সকল ধষিকে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল, আমর] ন্বভাঁবতঃ ধশ্মহীন ও 
্ষুধিত ; কোন কালেই আমাদের ক্ষয় নাই ॥ ৩৩।॥ অ'মরা কখন ইচ্ছা কিয়, পাপ কর 
ন1। আপনাদের প্রনাদে ও ছুক্কত অন্ুষ্ঠানবলে ॥ ৩৪ | আমাদের পক্ষ বর্ধিত হইয়া! উঠিতেছে। 
যেহেতু আমরা ব্রন্ষরাক্ষম। এইরূপে বৈশ্ঠ, শূদ্র ও ক্ষত্বিরগণ কুকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া ॥ ৩৫ ॥ 
ব্রাঙ্ণগণের বিদ্বেষী হইলেই, রাক্ষস হইয়। থাকে । যাহার। আচাধা, প্রহ্ৃতি ও পিতা, ইহাদের 
দ্বেষ করে ॥ ৩৬ ॥ এব" বুদ্ধগণের অবমাননা কঠিয়। থাকছে, তাহারা রাক্ষলযোনি লাভ করে। 
পাপচারিণী কামিনীগণের যোনি দাষেও আমাদের পক্ষ বর্ধিত £হইযা থাকে ॥ ৩৭ ॥ আপ- 
নার। সকল লোঞ্চেরই পরিত্রাণ করিতে পারেন । 

কপাশীল খধিগণ তাহাদের কথা শুনিয়া, পুনরায় ॥ ৩৮॥ তপ্যমান হইয়া, পরম্পর বলিতে 
লাগিলেন, ক্ষুত ও কীটাপবিদ্ষ, জশিষ্টগণের ভারক্ষত ॥ ৩৯ ॥ কেশাবপন, আধৃত ও মারুত- 
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বৈ রাক্ষসো ভবে ॥ ৪০ ॥ তল্মাঞজ্ঞাত্বা সদা বিদ্বাংস্তান্তেতানি বিবর্জয়েৎ। রাঁক্ষসান্ৈ 
ভোজয়তে ০1 ভুংতে স্বয়মীদৃশম্ ॥ ৪১ ॥ শোধছরিত্ব! তু ততীর্৭ঘমৃষয়স্তে তপোধনাঃ। মোক্ষ,এ৫ং 
»ক্ষসাং তেষাং সঙমং চাপ্যকল্পয়ন্॥ ৪২ ॥ অরুণায়াঃ সর়স্ব ত্য? সঙ্গমে লোকবিঙ্রতে । ভ্রিরাত্রো- 
পোবিতঃ স্নাতো মুচ্যতে দর্ববকিদ্থিষৈঃ ॥ ৪৩॥ প্রপ্ডে কলিবু গে ঘোরে হাধর্ে প্রভ্যুপান্থতে। 
অরুণাসলঘে নন.ত্বা মুক্তিমাপ্লোতি মানবঃ ॥ ৪৪ ॥ ততত্তে রাক্ষদা£ সর্ব নাত্ব। পাপবিবর্জতাঃ | 
দিব্যযাল্যহ্বরধর।; স্বর্ভ্রীভিঃ সমন্বিত 2 ॥ ৪৫ ॥ 

ইতি শ্রীবাধন্পুরাণে সরোমাহায্বযে সন্স্বতীতীর্ঘথ শোধনং নাম চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪০ ॥ 

একচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ | 
লোমহর্ষণ উবাচ । নমুদ্রান্ুত্র চত্বার খধিণ। নি প্াভাঃ পুরা । প্রত্যেকঞ্চ নরঃ সাতে! গো- 

সহত্রফলং লভেৎ॥ ১ ॥ যৎ কিঞ্চিৎ [ক্রয়তে তম্মিংস্তপন্ভীর্ঘ দ্বিজোতমাঃ। পরিপুর্ণং হি তৎ 
সর্বমপি দু্কতকর্খঃ ॥২॥ শতসাহত্ *ং তীর্থং তত্রৈব শতিকং ঘিজ্ঞাঃ। উভয়োরিহ সুন্নাতে 
গোসহশ্রফণং লভে্॥৩॥ সোমতীর্থঞ্ তঞআ্জাপি সরন্বত্যান্তটে স্থিতং। যাস্মন্ ন্নাতত্ব পুরুষে 
রাজস্থয়ফলং লতেৎ্ ॥ ৪ ॥ রেণুকা্টকমাপা?য শ্রদ্দধানে] [জতেন্দ্রিয়ঃ। মাতৃতক্ত্য। তু যৎ পুণ্যং 
তৎ পুণ্য প্রাপু়ান্নঃঃ ॥৫॥ ধণমোচনমাসাদ্য তীর্থং ত্রাহ্মণ-সাবতং। কুমারন্যাভিষেকঞ্চ ওজসং 
নাম বিশ্রতং ॥ রি ॥ তন্মিন নাততস্ত পুরুষো যশলা চ সমান্বত2। কৌমারং পুরমাপ্পোতি কতন'নস্ত 

মানবঃ ॥ ৭॥ চৈত্রবষ্ঠ্যাং গুরুপক্ষে যস্ত শ্রদ্ধং কসিব)তি। গয়াশ্রান্ধে চ যত পুণ্যং তৎ ফলং 

শ্বাসদূ'মত, ঈদৃশ অন্নই রাক্ষলগণের তক্ষ্য হইয়| থাকে ॥ ৪৭ ॥ অতএব জ্গানী পুরুষগণ জানিয়া, 

সর্বদা তত্সমস্ত পরিত্যাগ করিবে । যেব্যক্তি ঈদৃশ অন্ন ভোজন করে, তাহার রাক্ষস্ট্রণংক 
ভোজন করান হয় ॥ ৪১ | এই বলিয়া, সেই তপোধন খধিগণ এ তীর্থশোধনপুর্ববক রাক্ষস- 

গণের মোক্ষার্থ সঙ্গম কল্পন। করিলেন ॥ ৪২ ॥ “অরুণ ও সরম্থতী উভয় ন্দার সেই লোকবিখ্যাত 

সঙ্গমে সান করি), তিন রাব্রি উপবাদ করিলে, সমুদ্দায পাপের মোচন হইয়া থাকে ॥ ৪৩॥ 

ঘোর কলিষুগ প্রাপ্ত ও অধর্ম প্রত্যুপস্থিত হইলে, অরুণানঙ্গমে ন্নান করিলেই,মুক্তিলাত হয় ॥8৪॥ 
জনন্তর এ সকল রাক্ষস সেই সঙ্গমে স্নান করিয়া, পাপমুক্ত হইয়া, দ্বিব্য মাল্য ও দিব্য অন্বর 

ধারণপূর্ববক ন্বর্গরমণীগণের সহিত সংমিলিত হইল ॥ ৪৫ ॥ 

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সরম্বতী তীর্থশোধন নামক চত্বারিংশ অধ্যায় ॥ ৪০ ॥ 

লোমহ্যণ কহিলেন, তথায় ধধিগণ পূর্বে সমুদ্রঢতুয় নির্মাণ করেন। তাহাদের প্রধ্যেকে 
সান করিলে, গোসহশ্রদানের ফললাত হয়॥১॥ হে ধিজোভমবর্গ! তথায় যে কিছু 
তপন্তা৷ কর! যাঁয়, দুক্কৃতকম্মারও তৎ্সমস্ত পরিপূর্ণ হইয়া! থাকে ॥ ২॥ হে বিপ্রগণ! তথায় 
শতসাহত্রক ও শতিক নামে যে তীর্থ আছে, তথায় স্নান করিলে, গোসহশ্রদানের ফলপ্রাপ্তি হয় ॥৩। 
তথায় সরন্ধতীর তট যে সোমতীর্থ আছে, আাঁহাতে মান করিলে, রাজস্থয়যজ্ঞের ফললাভ 
হইয়া থাকে ॥ ৪ | জিতেক্জ্রিয় ও শ্রদ্ধাশীল হইয়া, রেণুকাষ্টকে গমন করিলে, মাতৃভক্তি দ্বার! 
বে পুণ্য সঞ্চিত হয়, সেই পুণ্য লাভ করা যায় ॥ ৫॥ 

ত্রাঙ্মণগণের নিষেবিত খণমোচন, কুমারাভিষেক ও ওজসতীর্ঘে গমন কররয়া॥ ৬॥ স্নান 

করিলে, যশস্বী ও কৌমার পুর প্রাপ্ত হওয়া যায়।। ৭ ॥ চৈত্রমাঁসের শুক্ুপক্ষে ব্ঠীতিথিতে 
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প্রাগথযাননরঃ ৮ ॥ সঙ্গিহত্যাং যথ। শ্রাদ্ধং বাষুনা কধিতং পুর । তস্মাৎ সর্বপ্রধত্রেন শ্রান্ধং 
তর সমাঁচরেৎ ॥৯॥ বস্ত ্ানং শ্রদ্দধানঃ ভৈত্রবষ্ট্যাং করিষ্যতি। অক্ষয়ঞ্চোদকং তস্য পিতৃণ1- 
মুপজায়তে ॥ ১০ ॥ তত্র পঞ্চবটং নাম তীর্থং ব্রেলোক্যবিশ্রুতং ৷ মহাদেবঃ স্থিত! বন যৌগ- 
মুর্তিধরঃ স্বয়ং ॥ ১১॥ তত্র সবাত্ব'চ্চযিত্বা চ দেবদেবং মহেশ্বরং । গাণপত্যমবাপ্পোতি দৈবতৈঃ 
সহ মোদতে ॥ ১২1 কুরুক্ষেত্রঞ্চ বিখ্যাতং কুরুণ1 যত্র বৈ তপঃ.। তপ্তং ম্'ঘ|রং ক্ষেত্রুস্য কর্ষণার্থং 
দ্বিজোত্তমাত ॥ ১৩॥ তন্য ঘোতেণ তপদা তুষ্ট ইন্্োত্র ণীদ্চচঃ। রাজর্ধে পরিতুষ্টোন্মি তপন তেন 
সুব্রত ॥ ১৪ | যজ্ঞঞ্চ যে কুরু-ক্ষত্রে করিষাতি শতক্রতুং । তে গমিধ্যস্তি শ্ুকৃতাল্লেকান্ পাপ- 
বিবর্িত'ন্॥ ১৫ ॥ অবহন্য ততঃ শক্রো! জগাম ত্রিদিবং প্রভুঃ | আগম্যাগমা চৈবৈনং ভূঁঠে- 
ভূয়োহ্বহুন্য চ॥ ১৬॥ শতক্রতুরনির্বিঃ পৃষ্ট পৃ] জগাম হ। যদা তু তপফোগেপ স্তপ্তং 
দেহমাত্মনঃ । ততঃ শক্রোহব্রবীৎ গ্রীতে। জ্রহি ঘত্ে চিকীর্বিতং ॥১৭ 

কুরুরুবাচ। যে শ্রন্দধানাস্তীর্থেৎন্মিন্ মানব নিবসন্তি হ। তে প্রাপ,বস্তি সদনং বদ্ষণঃ 
পরমাত্মনঃ ॥ ১৮ ॥ অন্তত্র কৃতপাঁপা যে পঞ্চপাতকর্ষতাঃ | তো নরঃ স্নাতা মুক্তা বাস্তু 
পরাং গতিং ॥ ১৯ ॥ কুরুক্ষেত্রে পুণ্যতমে কুরুক্ষেত্রং দ্বিঙ্গোত্তমাঃ । তং দৃষ্। মুক্তপাপস্ত পরং 

পদমবাপুয়াৎ॥ ১০ ॥ কুরুক্ষেত্ধে নরঃ স্নান মুক্তো ভবতি কি' বেখৈহ। কুকণা সমন্থুজ্ঞাতঃ 

গ্রাপ্পেতি পরমম্পদং ॥ ২১ ততো গচ্ছেদনরকং তীর্থং ত্েলোক্যবিশ্রুতং। যন্ত্র পূর্ব স্থিতো 

তথায় শ্রাদ্ধ করিলে, গয়াশ্বাদ্ধে যে পুণ্য সঞ্চিত হয়, সেই পুণ্যলাভ হইয়া» থাকে ॥৮॥ পূর্বে 
বায়ু বলিয়াছিলেন, সগ্িহতীতে শ্রাদ্ধ করিলে, যে পুণ্যলাঁভ হয়, তথা শ্রাদ্ধ করিলেও, সেই 
পুণ্য সঞ্চিত হটয়া থাকে । এই কারণে প্রযত্বপূর্বক এ তীর্থে শ্রাদ্ধ করিবে॥ ৯॥ যেব্যক্তি 
চৈত্র-ুক্ল ষী তিথিতে তথায় স্নান করে, পিতগণের উদ্দেশে তাহার সলিল অক্ষয় হইয়! 

থাকে ॥ ১০॥ তথায় পঞ্চবটনাঁমক ত্রিলোকবিখ্যাত তীর্থ আছে। মহাদেব স্বয়ং যৌগমূর্তি 
ধারণপুর্বক সেখানে বিরাজ করিতেছেন || ১১ ॥ তথায় স্নান করিয়। দ্বেবদেব মহেশ্বরকে 
অর্চন। করিলে, গাণপত্যলাভ ও দেবগণের সহিত আমোদ করিতে পারা যায় ॥ ১২॥ 

হে দ্বিজাত্তমগণ 1 কুরুক্ষেত্র বিখ্যাত তীর্থ। সেখানে কুকু ক্ষেত্র কর্ষণার্থ স্থঘোর তপশ্চরণ 
করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥ ইন্দ্র তাহার সেই অতিকঠোর তপস্ায় তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, “হ্ 
স্ব্রত! হেরাজর্ধে! আমি তোমার এই তপস)ায় পরম তৃষ্ট হইয়াছি।। ১৪॥ যাহারা এই 
কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞ করিবে, তাহার! পাপবর্ভিত স্ক্কৃত লোক সকল প্রাপ্ত হইবে ॥ ১৫ এই 

বলিয়া, প্রভু ইন্দ্র অবহাস করিয়া, চলিয়া গেলেন । তিনি বারংব!র আগমন ও বারংবার অব- 
হাস ।। ১৬ ॥ এবং বারংবার রাজাকে জিজ্ঞাসা করি, অনির্বিচিত্তে গমন করিতে লাগিলেন। 

অনস্তর যখন উগ্র তপস্যাঁয় স্বকীয় দেহ সত্তপ্ত হইয়া উঠিল, তখন ইন্দ্র গ্রীতিমান্ হইয়া, তাহারে 
কহিলেন, তোঁমার অভিলাষ কি, বল ।। ১৭ ।। 

কুরু কহিলেন, যে সকল লোক শ্রদ্ধানহকারে এই কুরুক্ষেত্রতীর্থে বাস করিবে, তাহার 
যেন পরমাত্ব! ব্রন্মীর সদন প্রাপ্ত হয় ।॥ ১৮ ॥ যাহার! অন্যত্র পাপ করিবে, যাহার। পঞ্চপাপে 

দূষিত হইবে, তাহারাও যেন এখানে থাকিলে, ত্রন্মলোকে মন করে। আর, এই তীর্থে স্নান 
করিলে, যেন মুক্ত হুইপ, পরমগতিলাঁভে সমর্থ হওয়া যায় ॥১৯॥ হে দ্বিজোত্ৃমগণ ! পুণ্য- 
তম কুরুক্ষেত্রে যে কুরুক্ষেত্রতীর্থ আছে, দাহ দর্শন করিলে, মুক্তপাপ ও পরমপদ প্রাপ্ত হওয়! 
যায় || ২০ ॥ কুকক্ষেত্রে নান করিলে, সমুদাঁয় পাপ পরিহৃত হইয়া থাকে। এবং কুরুর এইরূপ 
আঁজ্ঞা জ.ছ, পরমপদ্দ লাভ করিতে পারিবে ২১॥ 
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অন্ধ খব'ণাঁধ লহেশ্বরঃ ॥ ২২॥ রুদ্রপত্বী পশ্চিমতঃ পদ্মনাভোজ্তরে গ্কিতঃ| মধ্যে হানরকং তীর্থং 
ত্রৈলোক্যন্যাপি ছু ভং ॥ ২৩॥ য.ম্মন্ সাভাত্ত পুরুষ: গ্রমুদ্যন্তে চ পাতকৈঃ। বৈশাখে চ 
ষদাষ্টম্যাং মজপন্য দ্রিনং ভবেৎ ॥ ২৪ ॥ তদ1 ন্ানং তত্র কুত। মুক্তি। ভবতি পাঙকৈ। যঃ গ্রয- 

চ্ছেচ্চ কনকং তুর্ধযভাগেন সংযুত্তং ॥ ২৫ ॥ কলশঞ্চ তথ দদযাদপুপৈঃ পরিশোভিতং । দেবনা? 
শ্রীণয়েৎ পূর্ববং করটরভ্রসংযুতৈঃ ॥ ২৬॥ ততস্ত কলশো দদ্যাৎ পর্বপাতকনাশনৌ । অনেনৈব 
বিধ।নন যস্ত ম্ানং সমাচরেৎ ॥ ২৭॥ সমুক্তঃ কলুধৈঃ সর্বেঃ প্রযাতি পরমং পদং | অন্য- 
ত্রাপি যদ) যী মঙ্গলেন ভবিষ্যতি ॥ ২৮ || তভ্রাপি মুক্তিফলদ কৃত।। তস্মিন্ তবিষ্যতি। তীর্থে 
চ সর্বতীর্থনাং যশ্মিন মতে! দ্বিজোতমাঃ | ২৯& সর্ববদেবৈরন্তজ্ঞাতঃ পরমধ্চাপ্রুয়াৎ্ষ পদং। 
কাম্যকঞ্চ বনং পুণ্যং পর্বপাতকনাশনং ॥ ৩* ॥ যন্মিন্ প্রববষ্টমাত্রস্ত মুক্তো ভবতি কিন্বিষৈঃ। 
সমাশ্রিত্য বনং পুণাং সবিতা প্রকট: স্থিতঃ ॥ ৩১ ॥ পৃষ! নাম দ্বিজশ্রেষ্। দর্শনা ন্মুক্তিমাপ্রয়াৎ। 
আদ্িতান্য দিনে প্রাপ্তে তন্মিন্ ন্লাতভ্ত মান । বিশুদ্ধমানসে|ইভ্যেতি মনস। চিন্তিতং ফলং ॥৩২॥ 

ইতি ভ্রীবামনপুরাণে সরোমাহাত্ত্যে কুরুক্ষেআদিতীর্থন্ুকীরঞ্ঘনং নাম একচত্বারিংশে|হধ্যায়ঃ ॥৪১।॥ 

দ্বিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ | 

খবয় উঠঃ। কাম্যকন্য তু পুর্কেণ কুঞ্জং পেবৈ নষেবিত্রং। তশ্ত তীখস্ত সম্ভৃতিং বিস্তরেণ 
ব্রবীথি নঃ ॥ ১ 

অনস্তর অনরকনামে ব্রিভুবনবিখ্যাত তীর্থে গমন করিবে । যেখানে পূর্বতন সময়ে ত্রন্ষা 
ও মহাদেব ধধিগণ মধ্যে অবস্থিত করিয়াছিলেন || ২২॥ পশ্চিম দিকে রুদ্রপত়ী ও উতর 

বিভাগে পদ্মনাভ অবস্থিত আছেন ; ইহার মধ্যে ন্মনরকতীর্৫থ বিরাজমান হইতেছে $ উহ ত্রিভু- 
বনে হুলভ।। ২৩॥ গ্ী তীর্থে নান করিলে, লোকে পাতক হইতে বিমুক্ত হয়। বৈশাখমাসের 
অষ্টমীতে মঙ্গলবার হইলে ॥ ২৪ ॥ তথায় যদ স্বান করা যায়, তাহা হইলে, পাপমুক্তি হইয়া 

থাকে । যে ব্যক্ত তুর্ধ্যভাগসংযুক্ত স্বর্ণ ॥২৫॥ ও অপুপপরিশোভিত কলম প্রদান করে, তাহারও 

পাপমোচন হয়। প্র গমে রত্রসংযুক্ত করক দ্বার1 দেবগণের প্রীতি সম্পাদন করিবে ।। ২৬॥ পরে 
সর্বপাতকবিনাশন কলসযূগ্ম প্রদান করিতে হইবে। যেব্যক্তি এইরূপ বিধাঁনে অভিষেক 
করে ॥ ২৭ ॥ সে দর্বকলুষবিমুক্ত হইয়া, পরমপদ লাত করিংা1 থ।কে। অন্য সময়েও মঙ্গলসহিত 
যষ্ঠী তিথি উপস্থিত হইলে || ২৮ | তথায় য কোন কাধ্য কর! যায়, তাহাতে মুক্তিললাভ হইয় 

থাকে। সমুদায় তীন্থর তীর্ঘস্বরূপ উক্ত তর্থে নান করিলে । ২৯ ॥ দেবগণের অন্থজ্ঞাক্রমে 
পরমপদ প্রাপ্ত হওয়1 যায়। 

কাম্যকবন সর্ববিধ পাপ প্রশমন করে ॥ ৩০ ॥ তাহা:ত প্রবেশ করিবামাত্র পাপ সকল হইতে 
মুক্তিলাভ হইয়া! থাকে । হৃর্ধ্য এ বন আশ্রর করিয়৷ প্রকটভ1 ব বিরাজ করিতেছেন ॥ ৩১ ॥ 

হে দ্বিজশ্রে্গণ ! উহার দর্শন কগিলে, মুক্তিলাভ হয় ॥ রবিবাঁনর সমাগত হইলে, যে ব্যক্তি 
তথায় ম্নান করে, তাহার মন:ঃঞু/দ্ধলংগ্রহ ও সমুদয় অভিলধিত ফললাভ হইয়। থাকে ॥ ৩২ ॥ 

ই।ত প্রীবামনপুরাণে কুরুক্ষেত্রাদি তীর্থান্থকীর্ভন নামক একচত্বারিংশ অধ্যান ॥ ৪১ ॥ 

খুধিগণ কহিলেন, কাম্যকের পূর্ববে দেবগণনি:যবিত যে কুঞ্জ আছে, নেই তীর্থ যেরূপে 
উত্ত ত হইয়াছে, বিস্তারক্রমে তাঁহ। বর্ণন করুন ॥ ১ ॥ 
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লোমহর্ষণ উবাচ ॥ শুখস্ধ মুনয়ঃ সর্ব্বে তীর্থমাহাত্ম্মুত্তমং | খবীণাং চরিতং ক্রত্বা মুত! 
ভবতি কি'স্বষৈ; | ২ ॥ নোমযেধাশ্চ খষৎঃ কুরুক্ষেত্র সমাগত'ঃ | সরম্ব ত্য, স্সানার্থং প্রবেশং 
নচলেভিয়ে॥৩॥ তত্ব কল্পয়ামাস্ন্তর্থং য জ্ঞাপখীতিনং। শেষাস্ত মুনয়ন্তর ন প্রবেশং হি 

সেতিরে ॥ ৪ ॥" রস্ধক্তাশ্রমাদযা বতত।বস্তীর্থঝ চক্রকং। ব্রদ্ষণৈ: পরিপূর্ণস্ত দুই দেবী সর- 
স্বতী॥ ৫ ॥ ছিতার্থং সর্ববি প্রপাং কৃত্বা কুগ্ডানি সান্দী। প্রযাত] পশ্চিমং মার্গং সর্ব ভৃত- 

ছিতে স্থিত ॥ ৬ ॥ পূর্বপ্রবাহে যঃ স্নাতি গঙ্গান্ন।নফলং লভে্। প্রবণহে দক্ষিণে তদ্য। নর, 
সরিতান্বরা ॥ ৭ & পশ্চিমে তু দিশ। ভাগে যমুন। চাশ্রিতা নদী। যদ হাত্তরতো যাত সিন্ুর্ভবণ্ি 
সা নদী ॥৮॥ এবং দ্দিশা প্রবাহেণ হাতিপুণ্যা সরস্বতী: তন্যাং ্'তঃ দর্বতীর্ধে সাতো ভবতি 

মানব ॥৯| ততো গচ্ছেদ্দিজশ্রে্ঠ মদনন্য মঙ্াস্নঃ। তার্থং ত্রেলোক্যবিখ্যাতং বিহারং 

নাম নামত্ঃ ॥ ১০ ॥ যত্র দ্েবাঃ সমাগম্য শিব্দর্শদকাজ্ণ। নমাগত] নচাপন্যন্ দংং দেব্যা 

সমন্বতং ॥ ১১ ॥ তে স্তবস্তে মগাদেবং নন্দিনং গণনায়কং | ততঃ প্রসন্লো নন্দীশঃ কথয়ামাস 

চেত্টিতং ॥১২॥ ভনম্ক উদয় সর্ববিারে ক্রী ড়তং ম€ৎ। তক্ত্বা দেবতাঃ সর্ব্বাঃ পত্রীম হব" 
তে গভাঃ ॥ ১৩ ॥ তেষাং ক্রীড়কনোদেন তু প্রোব।চ শন্কর:। যোহাম্ম-্তীর্থে নরঃ স্নতি 
বিহারে শ্রদ্ধধান্বিঃ 0১৪ ॥ ধনখান্যপ্রিব্ু কতা ভবতে নাত্র সংশয়ঃ। ছুর্গাতীর্থং ততে! 
গচ্ছেন্দগঁথ] সেবিতং মহৎ | ১৫॥ যত্র ম্নত্। পিতুন্ পুঙ্্য ন দুর্গাতমবাপর যু । তত়্াপি চ 
সরন্যত্যাঃ কৃলং ভ্রেলোকবিশ্রুতং ॥১৬॥  দর্শনান্যুজমা7 প্রতি সর্বপাত্তকবর্জিভঃ | যন্তত্ত 

লোমহর্ষশ কহিলেন, আপনারা তীর্থমাহাত্্য শ্রবণ করুন। মুনিগণণের চরিত্র শ্রবণ করি.ল, 
পাঁপ ঘকল নিরারৃত হয় ॥২॥ নৈমিষধাপী খষি দকল কুকক্ষেত্রে নমাগত হইয়া, সন্স্বতীতে 
লানার্থ প্রবেশ লাভ করিলেন ॥ ৩॥ অনন্তর তাহার! যজ্জোপবীতীনামক প্রশস্ত তীর্থ কল্পনা 

করিলেন। অবশিই মুশিগণ প্রবেশলাভে নর্থ হইলেন না।৪॥ রন্তকের আশম বত দূর 
সম্নিবি্, চক্রকহীর্থ ততদূর পব্যত্ত বিস্তৃত। এ তীর্থ ব্রন্মণগণে পরিপু[রত পর্বলোকন 

করিয়া, দেবী শরপ্বতী॥ ৫ ॥ সেই সমুদায় ত্রান্মণগণেঞ হিতার্থ কুগুনিম্থান 'বর্বক পশ্চি:মার্ে 
প্রবাহতা হইত্নে। তিনি সর্ধভূঙের হিতাহ্ষ্ঠানে বাপু ॥ ৬৪ তাহার পূর্ব পবাহে 

যে ব্যটি শান করে. -স গঙ্গাল্লা নর ফললাভ করয় থাকে । রিঘ্বরা নম্মদা তাহার 
দক্ষিণ প্রবাহ একত্র ম।ণতা হইর| ছ ॥৭॥ পশ্চিম পিক যমুনা নদী আশ্রয় করয়া অছে। 
যখন এ নদী উ৬রপি/বাহিনা হন, তধন ঢিদ্ধু হইয় থকে ।৮॥ এইপে অতিপুজা! 
সর্সভী দিকে দিকে প্রবাঠি ৩ হইয়াছেন । তাহাঁতঠ শান কট্লে,সকন তী রঁইন্নন কর। হয় ॥৯॥ 

অনপ্ু্ মহাক্সা মদনে তীর্থ গগন করিবে । এ তীর্থ শ্হার নামে ত্বিভুবনে ধিখাত 

আছে ॥ ১০ ॥ যেখানে পবগণ শিব্দর্শনকামনাব*ংখদ ইইয়া পদাগত হুইয়'ডঠিলেন। কন্ত 

আগমন করি, “দার সহিত মাদেবক দেখতে পাই.লন ন।॥১১॥ তখন তাহার মহ]- 
দ্বেব, নন্দী ও খণনঘকের স্তব করিতে গাগিলেন | নন্দীশ্ব। প্রসন্ন হইব, তাফ*দিশকে, মহাদেব 

দ্বেখীর মাত বিহারঙার্থে ক্রীভাধ প্রবৃত্ত হই বছেন, ই বৃত্তান বিক্ঞা1”ত করিলেন দবগণ 

ইহা শ্রবণ ক।রয়া, সকলে পহীকে মাহ্বানগূর্বক্ক গমন করিলেন ॥ ১৯ ॥১৩॥ 

ম' দেব তাহাপের ক্রীডাবিনোদদর্শনে তুই হইর..কহি লন. যে ৭।ক্তি শ্রদ্ধান্ি : হইয়া, «ই িহাঁর- 
তীর্থে কান ক রবে ॥১৪॥ সে ধন, ধান্ত ও অন্ঠাগ প্রিয় পদার্থে যুক্ত হইবে তাহ তে সন্দেহ শাই॥ ৫॥ 

অনভ্ভর দ্থাত্থ গমন ক রবে । দেবী ছুর্গা ইছার সেবা করেন । যেখানে স্নান করিত? 
পিত্ৃগণের পুঁজ! করিলে, ছুর্গতিলংঘটন হয় না। নেখানেও সরম্বতীর ত্রিপোকবিধ্যা কপ 

বিদ্যমান জাছে ॥ ১৬॥ দর্শনমাত্র মুক্তিলাভ ও সর্বপাতকমে চন হইয়া থাকে । ্যব্যাক্ত 
২১ 



১৬২ বামনপুয়াণমূ। [৪২শ, দ্বাধ্যায়ঃ। 

ভর্পরদ্দেবান্ প্তৃংস্চ শরদ্ধয়। নরঃ 1 ১1 ॥ অক্ষয্যং লভতে সর্বং পিতৃতীর্ঘ ্বশিধাতে। মাতৃহা 
পিতৃহা বশ্চ ত্রন্দহ] গুরুতল্লগঃ ॥ ১৮ আত্বা গুদ্ধিমবাঞ্জোতি যন্ধ প্রাণী সরম্থতী। দেবমর্গং 
প্রতিষ্ঠায় দেবমার্গেণ নিন্যেতা £ ১৯॥ প্রাচী সরন্দতী পুণা! অপি তবদ্কৃতকর্শণাং। ভতিরাত্রং যে 
কারযাস্তি প্রাচীং প্রাপা সরশ্বতীং ॥ ২০ ॥ তেষাং নভুদ্তং কিপ্চদ্দে€মাশ্রিত্য তিঠতি। নর 
নাঁরায়ণো দেবৌ বন্দ স্তাগুস্তথা খধিত ॥২১ ॥ প্রাচীং দিশং নিষেবস্তঃ সদ দেবাঃ সবাসবাঃ। 
যে তু শ্রান্ধং করিযাস্তি প্রংচীমশ্রিত্য মানবাঃ। ২২॥ ভতেষাং ন তুলভং কিঞ্দিহ লোঁকে 
পরপর চ। তন্মাঞ্ প্রাচী সঙ্গ পেবা। পঞ্চম্য'ঞ্চ বিশেষক2 1 ২৩ পঞ্চম্যাং সেবমানস্ত লক্ষী 
ধা প্চ ভবেননরঃ | তীর্ঘঘৌশনলং তত্র ত্রেলোক্যন্াপি ছুলভং ॥ ২৪ ॥ উশনা যন্ত্র সংসিদ্ধ 
আরাধ্য পরমেশ্বরং | গ্রচমধ্যেযুচাতে সভ্য তীর্থনা সেবনাৎ্ ॥ ২৫ ॥ এবং শুক্রেণ মুনিন। 
সেবিত: তীর্থমুত্বমং। যে সেবঙ্ছে শ্রদ্দধানাস্তে বাত্তি পরমাং গতিং ॥ ২৬। যন্ত শ্রাহ্ধং নরো 
ভক্ত্য। তশম্মিংস্তীর্থে করিধ্যতি। পিতরস্তারিতান্তেন ভবিধান্তি ন সংশযঃ ॥ ২৭ ॥ চতুমুখং 
্রন্মতীর্ঘং য্জ মর্যযাদয়] স্থিতং। যে পেবাস্ত চতুর্দশ্যাং সোপবাসা বসস্তি চ॥২৮॥ অষ্টম্যাং 
কুষ্ণপক্ষস্য চৈত্রে মাসি দ্বিজোত্মাঃ। তে পশ্যন্তি পরং হুঙ্ষং যন্মান্নাবর্ভনং পুনঃ ॥ ৯॥ স্বাণু- 
তীর্থ তত্তে! গচ্ছেৎ সহস্রলিঙ্গশোভিতং | তত্র স্থাণুবটং দৃঈ। মুক্তো ভবতি কিছ্িৈঃ 1 ৩০ | 

ইতি শ্রীবার্মনপুরাণে সরোমাহাস্য স্থাণুতীর্থদিকথনং নাম দ্বিতত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪২ | 

শ্রদ্ধান্িত হই, সেখা.ন দেবগণ ও পিতৃগণের তর্পণ করে ॥ ১৭॥ তাহার সমুদাধ অক্ষ্য 
হইয়া থাকে। উহা! পিতৃতীর্থ অপেক্ষাও বিশিষ্টভাবাপন্ন। যে ব্যক্তি মহত, পিতৃহত্য। 
ও ব্রন্ম”ত্যা করিয়াছে এবং যেব্যক্তি গুরুপত্রী হরণ করে ॥১৮॥ এঁস্থানে স্নান করিলে, 
তাহারও শুদ্ধিলাভ হয়। নরম্বতী তথায় প্রাচী দিকে প্রবাহিত হইয়াছেন । এবং দেবমার্গ- 
প্রতিষ্ঠ র জন্ত দেবমার্গষো-গ বিনির্গমন ক রয়াছেন ॥১৯॥ প্রাণী সরম্বতী ছুকতকারিগণেরও 
পুণ্যবিধাঁন করেন। যেব্যক্তি প্রাচী সরম্বতী খ্াপ্ত হইয়া, ত্রিরাত্র করে ॥২*॥ কোর 
দুস্কৃতিই তাহার দেছ আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে না। নর, নারায়ণ, ব্রন্ধা, স্থাণু, খযি |২১। 
ও ইন্দ্রসহিত ম্মুদায় দেবত1 গ্রীচী সরদ্বতীর সেবা করেন । বাহার! প্রাচী সরন্বতী আশ্রণ ক'রয়া, 
শ্রাদ্ধ করে ॥ ২২॥ তাহাদের ইহলোকে ও পরলোকে কিছুই ছুর্লভ হয় না। অতএব সব্বন্দা, 
বিশেষতঃ পঞ্চমীতে প্রাচী সরম্বতীর সেবা করিবে ॥ ২৩ ॥ পঞ্চমীতে প্রাচীর সেবা কঠিলে, 
লক্মীপাঁত হয় । তথ:য় ব্রেলোক্যহুর্লভ ওশনসতীর্ঘ আছে ॥ ২৪॥ উশ 1পরমেশ্বরের আমা- 
ধন কূরিয়1, যেখানে নিদ্ধ হইয়াছিলেন। সেই তীর্থের সেব| করিয়।, তিনি গ্রহমধ্যে গণনীয় 
হইয়াছেন ॥ ২৫॥ এইরূপে উশন। এ উ২কৃ তীর্ঘের মেবা কবিযাছিলেন। যাহার! শ্রদ্ধ 
সহকাঁরে তাহার সেবা করে, তাঙ্কাদের পরমগতিলাভ হয় ॥ ২৬॥ ঘে বান্তি ভক্তিসহকারে 
তথায় শ্রাদ্ধ করে, সে পিতৃগণের উদ্ধার করিয়! থাকে, তাণাতে সন্দেহ নাই ॥ ২৭৪ বক্ষতীর্থ 
চতুমুখ, যেখানে মর্যাদা অবস্থিত আছে, চতুর্দশীতে উপবাঁণ করিয়া, তাহার সেবা ও চৈত্র- 
মাসীয় কৃষ্ণপক্ষ অহমীতে তথায় বাদ করিলে. হে দ্বিজোত্ুমগণ ! অব্যকস্বরূপ পরত্রদ্দের 
দর্শন লাভ করা যায়, এবং তাহাতেই পুনর্জন্ম নিরাকৃত হইয়। থাকে ॥ ২৮৪ ২৯। 

অনস্তর সহত্রলিঙ্গশোভিত স্থাণুতী৫ঘ গমন ক রবে। তথায় স্থাণুবট দর্শন করিলে, সমুদ।য়- 
পাপমুক্ত হয়া যার ॥ ৩০ ॥ 

ইতি শ্রীবামনপুরাণে স্থাণুতীর্থ দিকীর্ভননামক খ্িচতারিংশ অধ্যায় ॥ ৪২। 



ভ্রিচহারিংশোহধ্যায়ঃ | 
যর উচ়ুঃ| স্থ গুতীর্ঘন্ত মাহাত্মাং বটস্যাপি মহানুনে। সন্পহত্যাঃ পুরোধ্পতিং পুরণং 

পাংশুনা ততঃ ॥.১ ॥ |লঙ্গানাং দর্শনাৎ পুণ্যং স্পর্শনেন চ কিং ফলং। তখৈব দরমাহাক্বাং 
ব্রাহ সর্বমশেষতঃ ॥ ২॥ 

লোমহর্ষণ উবাচ। শৃখস্ক দেবতাঃ সর্ব্বে পু্াণং বামনং (মহৎ । যচ্ছত্ব। মুক্তিমাপ্রোতি 
প্রদাদাদ্ব,মনন্য তু ॥৩॥ লনৎকুম|রম[সীনং স্থাণোর্বটসমীপতঃ। খ'ষতির্বালখিল)] দ্য" 
ব্রন্মপুব্রৈষ্মহাত্মভিঃ & ৪ ॥ মার্কগেয়ো মুনিস্তত্র বিনয়েনাভিগম্য চ। পগ্রচ্ছ সক্সমাহাত্যং 
প্রমাণঞ্চ স্থিতং তথ? ॥ ৫ ॥ 

মার্কণ্ডেয় উবাঠ। ব্রহ্মপুত্র মহাভাগ সর্ধশাস্রবিশারদ। ব্রহ্নি মে সরমাহাস্মাং সর্বপাপ- 
ভয়'পহং॥ ৬॥ কানিতীর্থনি দৃশ্তানি গুহানি দ্বিক্সত্ম। [লঙ্জানি কতি পুণ্যানি স্থাণো- 
ধানি মমীপতঃ ॥ ৭॥ যেষাং দর্শনমাত্রেণ মুক্তিং প্রাপ্পোতি মানবঃ | বটস্য দর্শনং পুণ্যমৃৎ” 
পত্তিং কথমন্য মে ॥৮॥ প্রদক্ষিণায়াং যত পুণ্যং তীর্ঘন্ানেন যৎ ফলং। গুহেযু দেবনৃষ্টেযু যৎ 
পুণ্যমভিজায়তে ॥ ৯ ॥ দেঁবদেবে। যথা স্থ।ণুঃ সরমধ্যে ব্যবস্থিতঃ। কিমর্থম্পাংশুন। শক্রস্তীর্থং 
পুরতবান্ পুনঃ ॥ ১০ ॥ স্থাণুতীর্ঘদ্য মাহাত্ম।ঞচক্র তীর্থস্য যৎ ফলং। স্র্যযতীর্ঘদ্য মাহাম্ম্যং লোম- 
তীর্থন্য ভ্রহ মে।॥১১॥ শঙ্করপাচ গপ্তানি বিষ্ঞোঃ স্থাণানি যানিচ। বীথয়ম্ব মহাভ!গ 
সরন্বত্য!ঃ সবিস্তরং ॥ ১২॥ ত্বং দেহী চাপি দেবপ্য মাহাক্ম্যং বেদহুতত্বতঃ। বিরঞ্চস্য প্রণাদেন 

বিদতং সর্বমেব চ॥ ১৩ ॥ 

খষিগণ কহিলেন, মহামুনে ! স্থাণুতীর্থের ও স্থাণুবটের মাহাস্ময, মন্লিহতর উত্পত্তি ও পাংশ 
ঘর তাহ।র পরিপূরণ ॥ ১॥ লিঙ্গ নকলের দর্শন ও স্পর্শন কগিলে, যে পুণ্/সঞ্চয় হয়, এবং 
নরোম।হাত্ম্য, এই নমুদায় অশেষতঃ কীর্তন করুন ॥ ২। 

লোমহ্র্ণ কহিলেন, আপনারা নঞ্চলে দেবতান্বরূপ। বামন মহাপুরাণ শ্রবণ করুন। 

যাহা শ্রবণ ক।রলে ব.মনের প্রসাদে নুক্তিল/ভ হয় ॥ ৩॥ মনৎ্কুমার সবাখুবটের মমীপে আলীন 
আছেন এবং ব্রহ্মপুত্র মহান বালথিলার্দি ধধিগণ তাহার সমভিব্যাহ:রে বিদাজ করিতে- 

ছেন ॥ ৪ ॥ এমন সময়ে মার্কগেয় বিনয়দহক|রে অভ।াগত হইর়।, সরো মাহাস্মা, তাহার প্রমাণ 
ও সংস্থান জিজ্ঞাস৷ করিলেন ॥ ৫॥ 

মার্কতেয় কাহলেন, হে মহাভাগ ! আপনি ত্রন্মার পুত্র ও সর্বশাজ্রবিশারদ । «যাহা শুনিলে, 
সর্বধিধ পাপভয় পরিহ্ৃত হয়, সেই সরোমাহাত্সা কীর্তন করুন || ৬॥ হে দ্বিজসত্তম ! কোন্ 

কোন্ তীর্থ ই ব। দৃশ্য ও অদৃশ 'ভাবাপন্ন ; সমীপস্থ এই সকল স্থাণুলিঙ্গের মধ্যে কোন্ কোন্ 
লিঙ্গই ব| পবিত্র ॥৭॥ যাহাদের দর্শন করিলে, তত্ক্ষণাৎ্ মুক্তিলাভ হয়। স্থাণুবটের কিরূ- 
পেই বা দর্শন করিলে, পুণ্যফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়; তাগার উ.পান্তই বা কিরূপে হইয়াছে, 
কীর্তন করুন ॥ ৮ ॥ তীর্থ নকল প্রদক্ষিণ কারলে কিরূপ ফললাভ হর, তাহাতে অভিষেক 
করিলেই ব৷ কীদৃশ পুণ্য সঞ্চিত হইয়। থাঁকে, গুহ্থ ও দেবদৃষ্ তীর্থ সকলেই ব| কিরূপ 
পুণ্য মমুডুত হয় ॥ ৯॥ দেবদেব স্থাণু যেরূপে সরোমধ্যে ব্যবস্থিত আছেন, শক্রই ব1 (জন্য 
পাংগু দ্বার এ তীর্থ পুনরায় পূর্ণ করিয়াছিলেন ॥ ১০৪ স্থাগুতীর্থের মাহাত্ব্যই ব কিরূপ; 
চক্রত'েই বা কিরূপ ফলপ্রাপ্ত হওয়! যায়; স্থধ্যতীর্থ ও সোমতীর্থই বা [করূপমাহাস্্যসম্পন্ন, 
আমারে বলুন ॥ ১১ ॥ শঙ্কর ও বিষুঃ উভয়ের গুপ্ুস্থানই বা কোথায় প্রতিঠিত আ.ছ? 
হে মহাভাগ! সরম্বতীর স্থান সকলও বর্ণন করুন ॥১২॥ আপনি ভগবান বিরিঞ্চর 
গ্রপাদে দেবমাহাআ্ম্য যথাতত্ব বিদিত ও সমুদায়ই সবিশেষ অবগত আছেন ।॥। ১৩॥ 



১৬৪ বামনপুরাণম্। [৪৩খ, অধ্যায়ঃ 

লোমহ্র্ষণ উবাচ। মার্কগুস্য বচঃ ক্রু! বন্ষাম্বা স মহামুনিঃ। অতিভক্তা। তু তীর্ঘসা 
প্রবণীকতমানস: ॥ ১৪ ॥ প্থ্যক্কং শিথিলীকৃত্য নমন্কবা মহেশ্বং। কথক্ামাস তৎ আর্ক 
যচ্ছ তং ব্রন্মণঃ পুয়া ॥ ১৫॥ 

সনৎকুমার উবাচ. নমন্ধৃত্ব। মহাদবমীশনং বরদং শুভং। উৎপততিঞ্চ প্রবন্ষামি তীর্থানাং 
্রন্মভাবিতং ॥ ১৬॥ পুর্বমেকার্ণবে ঘোরে নগ্ঠে স্থাবরজন্মে । বৃঙদগুমভূদেকং গ্রজানাং বীজ- 
লম্ভবং ॥ ১৭ তন্মন্রণে স্থিতো ব্রন্ধা শয়নায়োপচক্রমে | সহত্রযুগপর্য[স্তং সুপ্ত স প্রতা- 
বুধযতে ॥ ১৮॥ সত্বোড্রিজন্তথা ব্রন্ধ: শৃন্যং লোকমপন্তত। স্ৃষং চিন্তয়তম্তস্য রজস! মোহি- 
ভস্য চ॥১৯॥ রজ; স্ৃগিগুণং প্রে;কং সত্বং স্থিতিগুণং বিছুঃ। উপসংক্গারকালে চ প্রবর্তুতে 
তমোগুপঃ ॥ ২০ ॥ গুণাতীতঃ নম ভগবান্ ব্যাপনধঃ পুকুষঃ স্্ঃ। তেনেদং সকলং ব্যাপ্ত* যৎ- 
কিঞ্জ্পীৰলংভ্িতং॥ ২১1 নস ব্রন্ধাসচ গোর্বন্দ ঈশ্বরঃ সননাতনঃ। যন্তং বেদ মহাআানং 
স সর্বং বেদ নিশ্চিতং ॥২২॥ গুণাতীতঃ স পুকষঃ পরমাস্া সনাতনঃ। যস্তং বেদ মহাক্মানং 
স সর্বং বেদ মোক্ষবিৎ॥ ২৩॥ কিং তেষাং সঙ্গলৈত্তীর্ঘৈরাশ্রমৈর্বা প্রয়োজনং। যেষাঞ্চানস্তকং 
চিত্তমাত্মন্েব ব্যবস্থিতং | ২৪ ॥ আম্মা নদী সংযমপুণাতীর্থ1 সত্যোদক] শীলশমাদিযুক্তা | তস্যাং 
সাতঃ পুণাকর্া পুনাতি ন বারিণা। শুদ্ধ্যতি চাত্তরাত্ম।॥ ২৫॥ এতৎ প্রধানং পুরুষপা কর্ধ যা ত্বু- 
সক্ষোধনথে প্রথইং। জেয়স্তদেব প্রবাদাত্ত সংতন্তৎ প্রাপ্য দেহীবিজহাতি কামান্ ॥ ২৬ ॥ 

শাস্পীপা পপর 

লোমহর্ষণ কহিলেন, মার্কগ্য়ের কথ! শুনিযা, তীর্থের প্রতি অতিমান্ত্র ভক্তির উদয় হওয়াতে, 

তৎ্প্রভাবে মহামুনি ব্রন্ধাত্মা সনৎ্কুমারের মন প্রবণীকৃত হইয়া উঠিল ॥১৪ ॥ তখন তিনি 
পর্যযস্ক শিথিল'কৃত ও মহেশ্বরক্ষে প্রণাম করিয়া, পূর্বে ব্রহ্মার নিকট যাহ! শুনিয়াছিলেন তাহা 
সবিস্তার বর্ণন করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥ কহিলেন, যিনি সকলেব নিয়ন্ত। ও বরাত: সেই 
মঙ্গলম্বরূপ মহাদ্দেবকে নমস্কার করিয়া, ব্রন্মার কথিত তীর্ঘেৎপত্তিপ্রকরণ কীর্তন করিব ॥ ১৬ | 
পুর্বে ঘোর একার্ণবের আবির্ভাব সমুদয় স্থাবর জঙ্গন প্রণষ্ট হইলে, প্রঞ্জাগণের বীজসম্ভব 
বৃহৎ এক অও প্রাদুভৃত হইল ॥১৭॥ ব্রক্মা সেই অণ্ডে অবস্থিতি করিয়া, শয়নের উপক্রম 
কিলেন। সহ্অযুগ পর্য্স্ত শয়ন করিয়া, পরে প্রণ্তবুদ্ধ হইলেন ॥ ১৮॥ তিনি একমাত্র 
সতগুণে আবিষ্ট হইয়াছিলেন। জাগরিত হইধা দেখিলেন, সমুদয় লোক শূন্য রহিয়াছে ॥ ১৯॥ 
ভন্লিবন্ধন, তিনি রজোগুণে মোহিত হইয়া, সির বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন । রজঃ, স্গ্টির 
গণ বলিয়। নির্দ্ হইয়াছে । সত্ব, স্িতির গুণ বলিয়া পরিজ্ঞাত আছে। জার, প্রলয়সময়ে 
তমোগুণের অংবির্ভাব হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥ সেই ভগবান্ সর্ধবব্যাগী পুরুষ গুণাতীত বলিয়া, 
পরিগণিত হন । যা কিছু জীরসংজ্বিত, তৎ্সমুগয়ই তিনি ব্যাপ্ত করিয়। আছেন ॥ ২১ ॥ 
তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই গোবিন্দ €বং তিনিই সনাতনম্বরূপ মগাদেব। যে ব্যক্তি সেই মহাম্মাকে 
অবগত আছেন, তিনি নিশ্চয়ই সর্বজ্ঞ ॥ ২২ ॥ সেই পুরুষ গুণাতীত, পরম'ত্ব। ও নিত্য বিদ্যমান । 
যে ব্যক্তি ভাহাংক জানিতে পারে, সেই সর্বজ্ত এবং সেই মোক্ষজ্ঞ ॥২৩॥ যাহাদের মন 
অথগ্ডিত ভাবে সেই পরমাত্মাতে ব্যবস্থিত হয়, তাহ'দের তীর্থসেবায় প্রয়োজন কি এবং 
আশ্রমচধ্যায় ফলই বাকি? ॥২৪॥ আম্মা ন্দীন্বরপ। সংযম তাহার পবিভ্র তীর্থ ও সত্য 

তাহার জল। সেই শমদমাদিষুক্ত নদীতে ন্নান করিলেই, পুণ্যকর্্া পুরুষ পবিন হন। সলিল 
দ্বার। অস্তরাত্বা কখন শুদ্ধিলাঁত করে না॥২৫॥ আত্মঙ্তানরূপ স্থথে সব্বর্দাই নন্লিবিষ্ট হইয়! 
থাকিবে, ইহাই পুরুষের প্রধান কর্ম। সাধুগণ ব লয়াছেন, তাহাই পুরুষের একমাত্র জ্জেদ এবং 

তাহাই গ্রাপ্ত হইলে, লোকে এককালেই কামনাশূন্য হয়। ২৬ ত্রাঙ্ষণের এমন চিত্ত নাই, 



৪১শ। জধায়ঃ। ) বামনপুরাণমূ। ১৬৫ 

নৈতাদৃশ* ব্রন্মপসান্তি চিত্তং যখৈকত1 মত] সত্যত! চ। শীলং স্থিতিদগুনিধানমা্জবস্তত” 
তত হশ্চোপরমঃ ক্রিয়াসু ॥ ২৭ ॥ অপিত্রক্ম মমালেন যভক্তং তে দ্বিজোতম। হজজ্ঞাত। ব্রচ্ পরমং 

গ্াপ্সাস তংনসং রি ॥২৮॥ ইদানীং শুণু চোতপত্তিং ত্রহ্ষণঃ পরমাতআনঃ। ইমঞ্চোদাহরংস্তত্র 

শ্রেকং নারারণং প্রতি ॥২৯॥ আপে। নার] ইতি প্রোক্তা অ:পে। বৈ নরস্ৃনবঃ। তান্থু শেতে 

সযশ্ম[চ্চ তেন টা স্মৃতঃ ॥ ৩০ ৪ বিশুদ্ধলকিলে তন্মন্িজ্ঞার়ান্তর্গতং জগৎ । অগুং বিভজ্য 
ভগবাংস্তল্মাদোমিতানায়ত ॥ ৩১ ॥ ততো! ভূরভবন্তত্ম'ভুব ইভাপরঃ স্মতঃ। স্বঃশববশ্চ তৃতীয় 
যো ভূভূর্ব:স্বেতিপংজ্তিতাঁ ॥ ৩২ ॥ তন্যান্তেজঃঠ সমভবত্তৎসবিতূর্বরেণ্যং যৎ। উদক্ং 
শোধয়াম'স যত্তেজোহণএু বিনিঃন্ত হং | ৩৩ ॥ তেজসা শোধিতং শেষং কললত্বঃ্পাগতং। কলল.- 
দ্বুদ্বুদং জ্ঞেয়ং ততঃ কাঠিন্ঠতাং গতঃ ॥ 5৪ ॥ হাঠিগাঙ্গরিণী জ্ঞেয়। ভূানাং ধারিণী হি সা। 
যমন স্থানে স্থিভং হাওডং তশ্মিন সম্িহিতং সরঃ ॥ ৩৫ ॥ যদাদাং নিঃল্ততং তেজন্ন্মাদাদিত্য 
উচ্যতে। অগুমধ্যে সমুখ্পন্রে ব্রদ্ষা শোকপিতাঁমহ ॥ ৩৬ ।। তস্যেন্বং মেরুরভবজ্জ+ যুং পর্বতাঃ 
স্মতঃ। গর্ভোদ সমুদ্র ”৮ তথা নন; সহ শশ1৩৭|। নাতিস্থান.দ্যহুদকং ব্রন্দণে। দিম্মনলং মহৎ । 

মং সরস্তেন পৃর্ণৎ বিমলেন বর'ভুসা | ৩৮ || তাম্মন্ মধ্যে স্থাণুবপী বটবৃক্ষেো। মহামনাত। 

তন্মাঘিনির্গহ বর্ণা ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত । বিৎত || ৩৯ || শৃদ্র্চ তন্মাইৎপন্ন'ঃ শুআযা্থং দিৎম্মনাং। 
তত"ম্চগ্ত়তঃ স্তর ব্রহ্দণোহ্বাক্ত দন্মনঃ ॥ ৪৯ ॥ বালখিল্য'ঃ সমুত্“ন্লা মঃনসাঃ শুদ্ধিরূপিণঃ। 
অই্লাশাতি সংকআ্রণি বত 1 ৭ দ্ধর়েতণঃ ॥ ৪১ ॥ ততঃ নারি ত্রহ্মণে|হব্যক্তজন্মনঃ। 

শাশপািস্পীপীসািশ শোপিস নস | ৩ অ শি পালন সা শপ শসা সপে ৩ লাগাল পাশপাশি ০০ পিন ০ শিবা ৩ শি স্পা পক 

যাহাতে একতা, সমতা, সত্যতা, শীল স্থিতি, টিচার € গুজুত! এবং য় নিবৃত্তিঃলক্ষিত হই! 
থাকে ।। ২৭ ॥ হে দিজোঁতম ! খোমাব নিকট শংক্ষেপে যে ত্রহ্মপ্ধরূপ কীর্তন করিলাম, 
তাহ। জানিলেই, তুমি .সই পরব্রহ্ষকে প্রাপ্ত 'ইবে, ন'নাহ নাঁই ॥ ১৮। 

অধুনা পরযমাস্থা ব্রহ্মার উ.পত্তি শ্রবণ কর। নারায়ণের উদ্দে.? এইরূপ শ্লোক উদ্াহ্গত 
হইং] থাকে ॥ ২৯ ॥ জলকে নার বলে। যেহেতু, জল নরের অপত্য । তাহাতে শয়ন করেন, এই 
জন্য নারাঃণ নাম হইয়াছে ॥ ৩০ ॥ সেই বিশুদ্ধ সলিলে জগৎ অন্তহিত হইয়া! আছে, জানিয়া, 

ভগবাঁন উক্ত অও পে করিলে, তাহা হইতে ও₹ সমুত্পন্্ত হয় ॥ ৩১ ॥ সেই ও ং হইতে, তু, 
ভুবঃ ও তৃতীয় স্বঃশব্ব সমুদ্ভূত হইয়া! থাকে। উহাদের একযোশে নাম ভূতুবঃন্বঃ ॥ ৩২ ॥ 
তাহা হইতে সবিতার বরেণা ডেজঃ প্রাছুহৃতি হয়। যে তেজ হইতে অণু বিনি:ক্ত হইধা, 
সমুদায় নটিল শোষণ করে ॥ ৩৩ তেজোবলে শোষিত হইলে, যাহা অবশিঞ্ থাকে, তাহা 

কললত্ব প্রাপ্ত হয়। কলল ইতে বুদ্বৃদের জন্ম হইয়া থাকে, জানিবে। এই বুদবুদ কাঠিস্য 
প্রাপ্ত হইলে ॥ ৩৪ || সেই নাঁঠিন্য হঈতে ধারিণী প্রছ্ভৃত হর। উহাই ভূতগণের ধারিণী। 
যে স্থানে অণ্ড অবস্থিতি ক, সেই স্থানেই সরঃ স'ন্নহিত হইয়া থাকে || ৩৫॥ যে আদ্য 

জজ? নিঃস্ত হয়, তাহ] হইতে আফিভোর জন্ম ₹ইয়। থাকে । লোঁকপিতাঁমহ ব্রহ্মা অগুমধ্যে 
সমুৎ্পন্ন হন ।| ৩৬।। মেরু তাহার গর্ভবেই্টন চর্ম; পর্বত সকল তাহার জরায়ু। সমুদ্র ও 
সহন্র সহস্র নর্দী তাইার গর্ভোদক || ৩৭ ॥ তদীয় নাভিম্ান হইতে যে পরম নির্মল উদক 
বহির্গত হয়, সেই বিমল উৎকৃষ্ট সলিলেই মহাসর পূর্ণ হইয়া থাকে ॥ ৩৮ এই সরোমধ্যে 
স্থাণুবপী বটবৃক্ষ বিরাঁজ করিতেছে । তাহ! হইতেই ব্রান্দণ, ক্ষত্রিয় ও বৈগ্ত বিনির্গত হইয়াছে ৩৯ 
এবং তাহ হইতেই প্বিগ্গণের শুশ্রষার্থ শৃদ্র সকল জন্মগ্রহণ করিয়াছে। 

অনন্তর অব্যক্তজন্ম! ত্রন্মা স্যষ্টিচিস্তায় প্রবৃত্ত হইলে ।। ৪*॥ সাক্ষাৎ শুদ্ধিস্বরূপ বালথিল্য 

ধষিগণ তাহার মন হইতে সমুত্পন্ন হইলেন । তাছাদের সংখ্যা অষ্টাশীতি সহম্র এবং তাহার! 
সকলেই উর্ধরেতা হইলেন | ৪১ ॥ অনস্ভর অব্যজ্ঞজন্ম। ব্রদ্মা পুনরায় স্্টিচিস্তাষ প্রবৃত্ত হইলে, 

৯ 



১৬৬ বামনপুরাণম। [ ৪৩শ, অধ্যায়ঃ। 

মনসে! মানস! জাতাঃ সনকাদ্যা মহ্্ময়ঃ॥ ৪২ ॥ পুনশ্চি্তয়তত্তন্য প্রজাকামন্ত ধীমতঃ। খযয়ঃ 
সপ্ত চোতপন্নান্তে প্রজাপতয়োধভবন্ ॥ ৪৩॥ পুনশ্চিম্তয়তত্তস্য রজস। মোহিতস্য চ। বাজ- 
খিল) সম্ুত্পন্নাস্তপঃম্বাধ্যায়তৎ্পরাঃ॥ ৪9 ॥ তে সদা আাননিরত]। . দেবাচ্চনপরায়ণাঃ। 

উপবালৈত্র তৈত্তীব্রৈঃ শোবয়ন্ত কলেবরং ॥ ৪৫ | দিব্যং বর্ষপহত্রত্তে কশ] ধমনি সন্ততাঃ। আরা- 
ধয়স্তি দেবেশং ন চ তৃষ্যতি শঙ্কর: ॥ ৪৬ ॥ ততঃ কালেন মহতা৷ উময়! সহ শস্করঃ । আকাশ- 
মার্গেণ তদ। দুই] দেবী স্ুতুঃথতা ॥ ৪৭ ॥ প্রপাদ্য দেবদেবেশ' শঙ্করং প্রাহ সুত্রতা। ক্রিশত্তি 
তে মুনিগণ] দেবদারুনাশ্রয়াঃ ॥ ৪৮ & তেষাং ক্রেশক্চয়ং দেব বিধে-হু কুরু মেদয়াং। কিংদেব 
ধর্মনিষ্ঠানামনস্তং দেব ছুক়তং ॥ ৪৯ ॥ আাদ্যার্' যেন সিদ্ধ্যস্তি শুকনাযন্থিশোপিতাঃ। তচ্ছত্বা 

বচনং দেব্যাঃ পিনাক্কী পতিতাংতকঃ | প্রোবাচ প্রহুসনু্রাচারুচন্ত্রাংগুশোভিতঃ ॥ ৫০ ॥ 
প্রীমহাগের উবাচ। নবেৎপি দেবি ততত্্বন ধর্বশ্য গহনাং গতিং | নৈতে ধর্দমং বিজানস্তি নচ 

কামবিবর্জতাঃ ॥ ৫১৪ নচ ফ্রোধেন নির্মজাঃ কেবলং মুঢবুদ্ধরঃ। এতচ্ছ ত্বা্রবীন্দেধী 
তমেবং সংশিতত্রতং ॥ ৫২ ॥ দেব প্রদর্শযাত্মানং পরং কোতৃঃলং ছি মে। সইত্যুক্ত উবাচেদং 
দেবদেবঃ ন্মিতালনঃ ॥ ৫৩ ॥ তিষ্ত্বমত্র যম্য মি য্রিত মুনপুক্ষবাঃ। সধয়স্তি তপে। ঘোযং 
দর্শয়িষ্যামি চেষ্টিতং ॥ ৫৪1 ইতুযক্ত: তু ততো দেবী শক্করেণ মহাত্মন! । গচ্ছন্বেত্যাহ মুদিতা 

ভর্তারং ভুবনৈশ্বরী ॥৫৫| যত্র তে মুনয়ঃ সর্ব কাষ্ঠলে ই্রসমাঃ স্িতাঃ | অধায়ান। মহাভাগাঃ কৃতাগি- 

সনকাদি খবিগণ তাহার মন হইতে উত্তত হইলেন।' ৪২ ॥ অনস্তর সেই ধীমান ব্রন্ম' পুনরায় 
প্রজাকামনায় স্ৃপ্টিচিন্তায় প্রবৃত্ত হইলে, সপ্ত খধি জন্মগ্রহণ করিলেন। তাহার! সকলেই প্রজা- 
পতি হইলেন || ৪৩ ॥ পুনরায় রঙ্গোমোভিত হইয়া, চিন্তা করিতে লাগিলে, তপঃন্বাধায়- 
তৎপর বালিল্য সকল প্রাদুভূতি হইলেন ৪৪ ॥ তাহারা সকলেই সর্বদ1 স্লাননিরত ও 
দেবার্চনাপরায়ণ হুইয়া, উপবাদ ও কঠোরক্ত্রতানুষ্ঠান সহকারে কঙ্পেবর শোষণ করিতে লাগি- 
লেন ।। ৪৫ ॥ তাহারা কৃশ ও ধমনীসন্ভত হইয়া, দিব্য বর্ষসহত্র দেবদেব শঙ্করের অরাধন] 
করিলেন। তথাপি তিনি প্রসন্ন হইলেন না।! ৪৬7 অনন্তর বহুকাল অতীত হইলে, মদের 
উমার সহিত আকাশমার্গে গমন করিতেছিলেন । দেবী তাহাদিগকে দেখিয়, অঠ্িমাত্র ছুঃখিত। 
ইইলেন || ৪৭ || এবং দেবদেব মহাদেখকে প্রসন্ন করিয়।! কহিলেন, দেবদারুবনাশ্রিত ধষি- 
গণ ক্লেশভোগ করিতেছেন |13৮॥ দেব! আমার প্রতি দয়। কিং, তাহাদের ক্রেশ ক্ষয় ককুন। 
হে দেব! ইহার! ধর্্মনিষ্ঠ। এমন কি অক্ষয় দুর করিয়াছেন ॥ ৪৯॥ যাহাতে শুকলসাযু- 
মাস্রাবশি্ হইয়া, অদ্যাপি সিদ্ধলাভ করিতে পারিতেছেন না? 

পতিতাস্তক পিনাকী পার্কতীর বচন আকর্ণণ করিয়া, হান্যসহকারে প্রত্যুত্তর করিলেন ॥৫০। 
দেবি! ধর্খ্ের গতি অতি ছুজ্ঞেয়। তুমি প্রকৃতক্ধপে তাহা অবগত নহ। ইহার! ধন্শ পরিজ্ঞাত 
নহেন। এবং ক'মনাশৃন্যও হন নাই ॥ ৫১॥ ইহাদের এখনও ক্রোধ দুর হয় নাই) বুদ্ধি ও 
মোহে আচ্ছন্ন হইর়! আছে । 

দেবী এই কথ! কর্ণগোচর করিয়] তাহারে কহিলেন ॥ ৫২ ॥ হে দেব! আপনি ইহাদের 
সাক্ষাৎকারে আবিভূতি হউন। আমার অঠিমাত্র কৌতৃহল উদ্দদ্ধ হইয়াছে। 

দেবদেব মহাদেব এইরূপ অভিহিত হইয়া, সম্মিতবদনে কহিলেন ॥ ৫৩॥ তুমি এখানে 
অপেক্ষা কর। এ সকল ধধিশ্রেষ্টগণ যেখানে অবস্থিতি করিযা॥ ঘোর তপস্যায় প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন, আমি তথায় যাইব এবং ইহাদের ব্যবহার অবলোকন করিব ॥ ৫9 । 

মহাত। শঙ্কর এইপ্প বলিলে, ভুবনেশ্বরী দেবী হর্যসহকারে কহিলেন, আপনি গমন 
করুন ॥ ৫৫ ॥ তখন, সেই সকল মহাভাগ মহ্রিগণ জগিসদনক্রিয়ার অনুষ্ঠানপুরর্বক ্বাধ্যায়- 
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সদনক্রিয়াঃ ॥ ৫৬॥ ভাষিপোক: তচেো দেবে নগ্ঃ সর্ব জন্থনারঃ | বনমালাকৃতাপীড়ে। যুশ 
ভিক্ষাকপালভূৎ ॥ ৫৭॥ আশ্রমে পর্যযটন্ ভিক্ষাং মুনীনামাশ্রমং প্রতি । জেছি ভিক্ষান্ততশ্চোজ। 
লভ্রমগ্লাশ্রমং যযৌ | ৫৮॥ ভং বিলোক্যাশ্রমগতং যো বে ব্রন্মবাদিনাং। স কৌতুকম্বভাবেন 
তস্য রূপেণ মোহিতাঃ ॥ ৫৯ ॥ প্রোচুঃ পরস্পরং নাধ্য এছি পশ্তাম ভিক্ষুকং। পরস্পরমি'ত 
প্রোক্। গৃহ্য মূলফলং বহু ॥ ৬০ ॥ গৃহাঁণ ভিক্ষা মুচুন্ত স্তং দেবং মুন্যে ষিতঃ। স তু ভিক্ষাকপালং 
তৎ প্রসাধ্য বন্ধ সাদরং 1৬১॥ দেহি 'ভক্ষাং শিবং বোস্তব ভবতীভ্যন্তপোধনাঠ। হুদমানস্ত দেবেণ- 
স্তর দেবা নিরীক্ষিতঃ ॥ ৬২ ॥ তত্ত দত্বৈব তাং ভিক্ষাং পপ্রচ্ছুস্তাঃ স্মরাতুরাঃ। 

নার্ধ্য উচ়ঃঃ। কোহলৌ নাম ব্রতবিধিস্তরয়া তাঁপল সেব্যতে ॥ ৬৩॥ যন্ত্র নগ্নেন লিঙ্গেন বন- 
মালাবিভূষিতঃ | ভবান্ বৈ তাপসে! হদে।] বরকত মন্তসে॥ ৬৪ ॥ ইত্যুকতন্তাপসন্তাতিই 
প্রোবাচ হদিতাননঃ | ইদদং মম ব্রতং কিঞিম্ন রহস্যং প্রকাখতে ॥ ৬৫ ॥ শৃর্থত্তি বহবো যার তত্র 
ব্যাখ্যা ন বিদ্যতে। অন্য ব্রতদা ম্থভগ| ইতি মত্বা গমিষ্য৭॥ ৬৬ ॥ এবমুক্তান্তন] হেন প্রতৃচ- 
ক্তং তদ] মুনিং। ততোভো হি গমিষ্যামে! মুনে নঃ কৌতূকং মহৎ ॥ ৬৭ 7 উতুংক্কাস্ত1 স্তদা তং 
বৈ জগৃছঃ প'ণিপল্লটৈঃ। কাচিৎ কে সকন্দর্প। কাচিৎ কামপর তথ! & ৬৮ ॥ জান্ুভাযামপর 

নাহী কেশেষু লুলিতাপর।। অপর তু কটীতদ্বেহাপর1 পাদহে। রপ॥ ৬৯॥ ক্ষোভং বিলোক্য 

নিরত হইয়া, যেখানে কাষ্ঠলোগ্রের সমান অবস্থান করিতেছেন, তথায় গমন 
করিলেন ॥ ৫৬॥ তিনি তাহা দগকে দর্শন করিয়া, নগ্র, সর্ব্বা্ন্থন্দর, বনমান্বায় বিভূৃষিতদেহ যুব] 
বিগ্রহ পরিগ্রনপূর্বক্ক কপালহস্তে || ৫৭ ॥ মুনিগণের আশ্রম উদ্দেশে ভিক্ষার্থ পর্যটন করিতে 
লাগিলেন । এবং ভিক্ষা দাও, বলিয়া, ভ্রমণ করিতে করিতে, আশ্রমে প্রস্থ'ন করিলেন ॥ ৫৮। 

বরন্মবার্দিগণের যোযিদবর্গ ত হাকে আশ্রমগন অবলোকন করিয়া, তাহার রূপে মোহিত হইয়! 
উঠিলেন। এবং মকৌতুক স্বতাব বশতঃ ॥| ৫৯ ॥ পরস্পৰ বলিতে লাগিলেন, অই, ভিক্ষুককে 

দর্শন করিব। পরম্পর এইবপ কহিয়া, বহুবিধ মূলফল গ্রহণ করিয়া! ॥॥ ৬*॥ সেই মহাদেবকে 
কহিলেন, ভিক্ষা! গ্রহণ কর। তখন তিনি বহু আদ্দর সহকারে সেই ভিগ্ছীকপাল প্রসাধ্তি 

করিয়া, কহিলেন || ৬১ ॥ হে তপস্ষিনীগণ ! তোমাদের মঙ্গল হউক, আমারে ভিক্ষা প্রদান 
কর। তিনি হান্যসহক্কারে এইরূপ বলিলে, দেবী পার্বতী তাহ! দেখিতে লাগিলেন || ৬২ ॥ 

তখন তাহার! ভিক্ষা প্রদ্দান করিয়া! স্মরাঁতুর হইয়], কহিলেন, অয়ি তাপস! তুমি 
এই কীর্শ ব্রতুবিধির অন্ুসাঁরী হইশাছ? দেখ, তোমার শরর নগ্ন ও বনমালায় বিভৃষিত। 

তদ্দার! তুমি তপস্বীবেশেও মনে'হারী হইযাছ। যদি অভিকচি হয়, তাঁহা হইলে, সবিশেষ 
সমস্ত কীর্তন কর | ৬৩৬৪ &॥ তাপশবেশী শঙ্কর এইবপ অতিষ্তি হইয়া, সহাস্ত আস্যে কহিলেন, 
আমার এই ব্রত কিঞ্িৎ রহশ্তময় ; প্ই হতু প্রঙ্কাশ »করিবার নহে || ৬৫॥ যেখানে বনু 

লোক শুনিতে পায়, সেখানে ইহার রহন্ত ভেদ কার না। অগি স্ুভগ।সমূহ ! ই বিবেচন! 
করিং। গমন কর ।। ৬৬ ॥ 

তিনি এইরূপ কহিলে, এঁ সঙ্গল রমণী তাহারে প্রত্যুত্তর করিলেন, মুনে! অতএব চল, 
আমর। গমন করিব। আমাদের এবিষযে অতিমান্র কৌতৃহল উপস্থিত হইয়াছে ॥॥ ৬৭ ॥ 

এই বলিয়াই তারা পাঁণ্িপললব দ্বারা তাইারে গ্রহণ করিলেন। তন্মধ্যে কেহ কন্দর্পাকুল 
হইয়া, তাহার কণ্ঠে লগ্ন হইলেন। কেহ কামপরবশ হুইবা || ৬৮ ॥ জান্ুযুগলে ধারণ করিলেন । 

কেহ কেশপাশে লুলিত হইতে লাগিলেন । কেহ কটিরদ্ধে সমাণত্তা হইলেন। কেহ»! তাহার 
পা?যুগ্ ধারণ করিলেন ॥ ৬৯ ॥ 
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যুনয় আশ্রমে ভূ শযোধিতাম্। হন্যতামিতি সম্ভাব্য কাষ্ঠপাষ'ণপানয়ঃ ॥ ৭০ ॥ পাতয়তিস্ম 
দেবস্য লি্মূর্ধং বিভীষণং । পাতিতে তু তে লিক্ষে গতোত্ত্ধীনমীশ্বর়ঃ ॥ ৭১ ॥ দেব্য হান 
ভগবান্ কৈলাসং নগমাশ্রিতঃ | পতিতে দেবদেক্পা লিলংপৃন্ঠে চরাঁচরে ॥৭১। ক্ষোতে| 
বতৃব ল্মহানৃষীণাং ভাবিহ্গাত্মনাং। এবং বিদতহা তে তত্র বর্ত-স্ত ব্যাকুলাঃ স্থৃতাঃ॥ ৭৩ ॥ 
উবাচৈকো মুদনবরন্তত্র বুক্ধিমতান্বরঃ। নবয়ং বিস্লঃ সত্তবং ভাপদসা ম্কাম্থনঃ ॥৭৪ ॥ বিরি'ঞ্চং 
শরণং যামঃ সছিজ্ঞাসাতি চেত্রিতং। এবমুক্ষাঃ সর্ব এব মুনয়; সুজিতেন্িয়াঃ ॥ ৭৫॥ ব্রহ্ষণঃ 
সদনং জগ্য্দেবৈ: সর্ববিনিষেত্তং। প্র পপহ্যাথ দেবেশং লক্জয়াধোমুখাঃ স্থিতাঃ॥ ৭৬ | 
অথ তান্ ছুঃখিতান্ দা ব্রচ্মা বচনমব্রবীৎ। অঙ্ক ুগ্ধ' যদ যুয়ং ক্রোধেন কলুষীরুভাঃ ॥ ৭৭ ॥ 

ন ধর্ম ক্রিয়াং কাক্ষিজ্জ'নতে মৃচবুদ্ধয়ঃ | শ্রাতাং র্শসর্বন্বং তাপনাঃ ক্রুরকণ্মণঃ ॥ ৭৮ ॥ 
বিদিত্বা বধ: ক্ষিপ্রং ধন্মপ্য ফলমাপ্র,যাৎ। যে হপাবাত্মনি দেছেহস্মিন্ ব্ভুনিতোা ব্যবস্থিতঃ ॥৭৯া 
সোহনাদিঃ স মহাস্থাণুং পৃথক্তে, পারিস চতঃ। মণির্যখোপধানেন ধতে বর্ণে জ্ঞগং বপুঃ ৮০ ॥ 
তম্ময়ো ভবতে তদ্দাম্ম'পি মনদা কৃঙঃ। মন্দ ভেদমাশ্রিত্য কর্ম(ভশ্চে পচীকতে ॥ ৮১ ॥ 
ততঃ কম্মবশাতুংক্তে যত্তে'গান্ ন্বর্গনারকান্। তন্মন্ঃ শোধয়েদ্বীমান জ্ঞানযোগনুপক্রটমৈ2৮২। 
ত'স্মন্ বুদ্ধেহাস্তরাত্ব। খয়মেব নিরাকুসঃ| ন শরীরলা »ংক্রেশৈরাঁপ নির্দহনাস্মকৈ2 1 ৮৩ ॥ শাঞ্ছ- 

ম'প্পোতি পুরুষঃ সংঙুঞ্জং যল্য বৈম'ঃ। ক্রি ান্যমনাথায় পাতকেশ) প্রকার্তিতাঃ ॥ ৮৪ ॥ 
পপ পদ পপ াস্প্পীপ  পাা রঃ 

আশ্রমবাসী ধবিগণ স্বন্ব পত্র/$গণের এবংবিধ 1০ভখিরুতি দশণ করিধা, এই ভতাপমকে বধ 

কর, বলিয়া, কাঠ" ও পাষাণহস্তে || ৭ ॥ মহাদেবের ভর উদ্ধালি” নিপাতিত করিলেন। 

লিঙ্গ পাতিত হইলে, মহশ্বর অঙ্ুহিত হইলেন ॥৭১ ॥ এবং দেব.র সহিত হাশ্ক কর্সিতে 
করিতে, কৈদাসপর্বত আশ্রয় «রিলেন । 

এদ্দিকে দেবাদবের লিঙ্গ চরাচরপৃঠে পতিত হইলে ॥৭২॥ সেই ভাবিতাত্মী ধিগণের 
অতিমাত্র ক্ষোভের সঞ্চার হইল। তাহারা তথায় বকুল হই১1, অবস্থিতি করিতে লাখিলেন ॥৭৩ 
তখন তাহাদের মধ্যে বুদ্ধিমদ্বরিষ্ঠ কোন খধিশ্রেঠ কহিলেন, এই মহীন্া তাপসের মদভি প্রায় 
আমাদের পরিজ্ঞাত নহে || ৭৪ ॥ অতএব পিতামহের শরণাপন্ন হইব । তিনি ইহার বিচে্রিত 
বিদ্িত আছেন । 

তিনি রূপ কছিলে, সমুদার দ্রিহেন্দির গযি.ণ || ৭৫ | নবুদাঁয দবগণ কর্তৃক শিষেবিত 

ব্রন্ষনদনে গমন করিলেন ॥। এবং দবগণের নি"সু1 ব্রন্মাকে প্রথিপাতি করিযা লজ্জায় অগোনুখ 

হইয়া, দণ্ডায়মান হইলেন ॥। ৭৬ ॥ তীহাদিণ্কে ছু-বিত "দখিখা, পিতামগ কতিলেন, অহো, 

তোমর! অতি মূঢ়! সেইজন্য ক্রোধে ক্নুযীরত হইদাহিলে |. ৭৭|| মুণুঝিরা কোশসপ 
ধর্ম বা ক্রিয়া! বিদিত নহে । তোমবা ভ্রুরকম্ম]।। ধশ্মপর্বন্থ শ্রবণ কর।॥ ৭৮॥ ইহা! পরিজ্ঞাও 
হইলে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ধন্মের ফল প্রাপ্ত হয । যে বিভু এই শ্দহে আম্মাতে ব্যবস্থিত আছেন ॥৭৯ 
তাহার আরি নাই। তিগ্ই মহাস্থাখু এবং সর্বথা নিলিপ্ত ঝলিরা পরিহ্চিত হন । মণি যেমন 
শণ দ্বারা বর্ণোজ্জ্বল দেহ ধারণ করে ।। ৮1 আশাও তজ্রপণ মন; খারা কৃত হইলে, 

গন্ময় হইয়া থাকে । এবং মন হ"তে ভেদ আশ্রয় করিলে, কর্ম ঘারা! উপচিত হয় ।।৮১ ॥ তখন 

কর্মবশে তাহার যথাক্রমে স্বর্গ"রকভোগ হইয়া থাকে । এই কারণে ধী-ন্ বক তত্তৎ শুদ্ধি- 
সাধন সহায়ে মনঃ ও জ্ঞানযোগ উভয়ের শুদ্ধিবিধান করিবে ।।৮২॥ “সই আম্মাকে জানিতে 
পারিলে, অস্তরাত্ম! স্বয়ং নিরাকুল হইধ1 থাকেন। এবং শারীরিক ক্রেশপরম্পরার় কখন দহামান 
হন না ॥ ৮৩॥ বাহার মন: শুদ্ধিসম্পন্ন, সেই ব্যক্তিই শুদ্ধিলাভ রে । পত্ক্রিয়। সকল পাতব- 
পরম্পরা! হইতে লৌককে পরিহ্ৃ করে ॥ ৮৪ ॥ যেহেতু, দেহ ছতিম।জ্র মণিন হইলে, "শীত 



৪৪শ, 'অধ্যায়ঃ। ] বামনপুরাণমূ। ১৬৯ 

বস্মাদত্যাবিলং দেছং ন শীঘ্র শুদ্ধাতে কিল। তেন লোকেযু মার্গে রং সৎপধসা প্রবর্তক; 0৮৫) 
ব্ণাশ্বরমবিভাগোয়ং লোকাধ্যক্ষেণ কেনচিং। নিবৃতমে"হমাহাম্মাং নিহবোত্তমভাগিনাঁং ॥ ৮৬ ॥ 

ভবস্তঃ ক্রে ধকামাত্য মণিভৃতা শ্রমে শ্থিতাঠঃ | জ্ঞাণননামাশ্রমে। বেশ্ম বেশ্মাশ্রমমযোগিনাং ॥ ৮৭ ॥ 

কচ স্যন্তপমস্তেস্ছ! ক চ নারীময়ো ভ্রম | কু ক্রোধ ঈনৃশো “ঘ'ণে। যেনাত্মানং ন জানথ ॥৮৮। 

যত ঠ্োধনে] যদ্ঘতি যচ্চ দদাতি নিত্যং যথা তপন্তপতি যচ্চ জুহোতি তস্য। প্রাপ্রোতি নে তস্য 

ফলং ঠি লোকে মে'ঘং ফলং তসা হি কোপনস্য ॥ ৮৯॥ 

ইতি গ্রীবামনপুরাণে সরোমাহান্যে ব্রদ্ম হুশ ননং নম ত্রিচত্ব রিংশেহধ্যায়ঃ ॥ ৪৩ ॥ 

চতুশ্চত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ | 

সুকুমার উবাঁচ। ব্রক্ষ:ণ বচনং শ্রত্বা বম়ঃ সর্ব এব তে। পুনারব চ পপ্রচ্ছুক্তগতঃ 

শেয়কারণং। ১॥ 

ব্রঃক্ষাবাঁচ। গচ্ছ'মঃ শরণং দেবং শৃলপাঁণিং "ভ্রলোচনং। প্রসদাদ্দেবদেবস্য তক্ষাথ 

যথা পুবা | ২॥ ইতুক্ণ বর্মণ! সর্ঘং কৈলাসং গিরিমুত্তমং। দরৃশুল্ডে সম$স'নমুময়। সহিন্চং 
হরং ॥৩ | ততঃ স্তে'তুং সমারনেো! ব্রহ্গা লোক্গপিতামহঃ। দেবাধিদেবং বরদং ত্লোক্যপ্য 

শিবং প্রতুং ॥ ৪1 

ব্রন্মোবাঁচ। আনন্তাখ নমন্ত্রভাং বরদাঁষ দিনাকিনে । মভার্দেবদ্রি দেবায স্তাঁণবে পরম” 

আনে ॥৫ | নমে'ইস্থ ভূবনেশায় তুভাং ত'রন্থ সর্বদা | জ্ঞ'নানাং দায়কে। দেবন্রমেকহ পুরু- 

শু দ্বলাঁত ক.ব না। এইঙ্গন্ত লোক্পরম্পবায় এই মার্গহই সৎ্পথপ্রবর্তক || ৮৫॥ প্রচলিত 
বর্ণাশ্রমনবিভাগ কোন লোকাপ্যক্ষ কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছে । ইহাতে মোহের মাহাস্ম্য নাই ।। ৮৬॥ 
কিন্ত তোমরা মাখমস্থ হইযাও, কোপ ও কাঁমে অতিভত হই ছ। আশমই জ্ঞানিগণের গৃহ। 
এব* গুৃহই অগোগিগণের আশ্বম।। ৮৭ ॥ কোথায় সমস্তবাসনাপরিত্াাগ ; আর কোথার 

রীময় ভ্রম এবং কোথা ইব' ঈদৃশ ভয়াবহ ক্রোধ । ইহা! ছারা আত্মজ্ঞান তিরোহিত 
হই”1 থাকে ॥ ৮৮ ॥ রোষবশ হইবাঁ পল্গা করিলে, দান করিলে, শুপসা! করিলে, এবং হোম 

করিলে, কিছুরই ফল প্রাপ্ত হওযা যা না) সকলই ব্যর্থ হইযা থাকে ॥ ৮৯॥ 
ইতি শ্রীবামনপুরাঁণে ব্রদ্দান্থশ'সন ন মক তৃচত্বারিংশ অধায় ॥ ৪৩ ॥ 

সনৎকুমার কহিলেন, ব্রহ্মার এই কথ। শুপ্যয়া, খধিগণ সকলেই তাহারে পুনরায় জগতের 
ভ্রেয়ঃকারণ ।জজ্ঞন। করিলেন ॥ ১। 

ব্রহ্মা কহিগ্নে, আমর! ভগবান্ শৃলপাণি জ্রিলাচনের শরণ গ্রহণ করি, চল। তেমর] 
সেই দেবদেবের প্রদাদে পুননায় পূর্ববস্থ। প্রাণ্ড হইবে ॥ ২॥ 

পিতামহ এইরা'1 বপি"ল, তাইারা সকসে তথার দ্মভিব্যাহার়ে গিরিবর কৈলাসে গমন 
করিয়া, দেখিলেন, ভগবান্ ভব ত্রখী উমার সহিত উপবিষ্ট অছেন ॥৩|॥ তদ্দর্শ ন লৌোক- 
পিতামহ ব্রন্মা দেবগণের জ্ধিদেব, সকপের বরদ,'তা, ভ্রিলোকের প্রভু শিবের স্ব করতে 
গাঁগলেন ॥ ৪॥ তুম অশস্ত, তভোম'কে নমঙ্কার। ভুমি ব্রশাতা ও পিন।কধন্থু ধারণ কর, 
তোমাকে নমক্কাদ্। তুমি হ পু. পরমাত্া, দেব ও মহাদেব ॥ ৫ ॥ তুমি ত্রিভুবনের ঈখর ও 
সর্বর্দ। সকলকে উদ্ধার করি থাক। ভু! সকশের জ্ঞানদাতা, তুমি অথয়ন্বরূপ দেব ও 

২২ 
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যেংতমঃ ॥৬।॥ নমস্তি প্মগর্ভ'য় হাৎপল্মশায়িনে নমঃ। ঘোরশাতিভপাপায় চণ্ক্রোধ নমে'- 

স্ভতে॥৭॥ নমন্তে দেবঠুবিশ্বেশ নমস্তে শুরনায়ক | শৃলপাণে নমন্তেহস্ত নমণ্ডে বিশ্বভাবন ॥৮॥ 
এবং স্ততো মহাদেবে ত্রহ্গণ! খধিভিস্তদ্ণা । উবাচ তানাব্রঙ্জত লিঙ্গম্বো ভবিত] পুনঃ ॥৯॥ ক্রিয়তাং 

মদ্ষচঃ শীত্রং যেন মে গ্রীতিরুত্বমা। ভবিষ্যতি প্রতিষ্ঠায়্াং লিঙস্যাত্র ন লশয়ঃ ॥ ১*॥ যে 
লিঙ্গং পূজয়িষ্যস্তি মামকং ভক্তিমাশ্রিতাঃ। ন তেষাং ছুলভং কিঞ্চিদ্ভবিষ্যতি কদাচন ৪১১॥ 

সর্বেষামপি পাপানাং ক্কতানামপি জানত শুদ্ধযতে লিজপুজায়। নাত্র কার্ধ)] বিচারণ] ॥ ১২॥ 

ুত্মাভিঃ পাঁতিতং .লিঙগং ভারহ্িত। মহৎ সঃ | সন্গিহত্যাং তু বিখ্যাতং তল্মিন্ শী প্রতিষিতং।১৩॥ 

যখাভিলবতং 'কামং ততঃ প্রান্সাথ ত্রান্ষণাঃ। স্থাপনায়! হি লোকেধু পুজনীয়ো শিব্যো 

কসাং ॥ ১৪ ॥ স্থ ধীশ্বরে স্থিতো যল্ম;ৎ ততঃ স্থাধীশ্বরঃ স্বৃতঃ। যে ম্মরস্তি সদ স্থাণুং তে মুকা: 

সর্বকিন্বিষৈঃ ॥ ১৫ ॥ শুদ্ধ-দহ1 ভবিধ্যস্তি দর্শনান্মোক্ষগামিনঃ। ইতে।বমুক্ত| দেবেন খষয়ে] 

্জ্জণা সহ ॥ ১৬ তল্ম।দ্দারুবনালিঙ্গং নেতুং সমুপচক্রমুঃ । তঞ্চালয়িতুমশক্তাঃ দেবাস্চ খষিভিঃ 

সহ ॥ ১৭॥ শ্রমেণ মহুতা যুক্তা ত্রদ্দাণং শরণং যযুঃ। তেষাং শ্রমতিপন্নানামিদং ব্রদ্ধাত্রবী- 

ঘ্চঃ& ৮॥ কিনা শ্রমেণ মহত] ন যুয়ং বহনক্ষমাঃ। ম্বেচ্ছয়। পতিতং লিঙ্গং দেবদেবেন 

শুলিন] ॥ ১৯ ॥ তন্মত্তমেব শরণং যাস্যামঃ সহিতাঃ মুহাঃ। প্রদন্নশ্চ মহাদেব শ্বয়মেব 

সমেব্যতি॥ ২০ ॥ ইত্যেবমুক্তা খধয়ে। দেবাশ্চ ব্রন্দণ। দহ। কৈলালং গিরিমাদাদ্য কুদ্্দর্শন- 
রিড িঠিরি টিটি তিটিউি রত উভি ভিত 2 

পুরুষে তঘ, তোমাকে, নমস্কার ॥ ৬ তুমি পন্মগর্ভ, তোমাকে নমস্কার । তুমি হৃৎপন্ধে শয়ন 

করিয়া! আছ, তোমারে নমস্কার। তুমি ভয়াবহ পাপ সকণ বিনাশিত কর, এবং তোমার ক্রোধ 

অতি ভয়ঙ্কর, তোমাকে নমন্।র ॥ ৭ ॥ তুমি দেব ও বিশ্বের ঈশ্বর, তোমাকে নমস্কার । তুম 

শৃরগণের নায়ক, তোমাকে নমস্কার । তুমি শৃলপাণি, তোম(কে নমক্কান। তুমি বিশ্বভাবন, 

তোমাকেঃনমঙ্তার ॥ ৮ 

ব্রদ্মা ও ধষগণ এইরূপ স্তব করলে, মহাদেব তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা গমন কর, 

পুনরায় লিঙ্গ গ্রাহভূতি হইবে ॥৯॥ তোমরা শীঘ্র আমার অদেশ গ্রতিপালন কর লিঙ্গ গ্রতিঠ্ঠ 

করিলেই, আমি পরমপ্রীতিমান হইব, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ১০ ॥ বাহার! তক্তি আশ্রয় করিয়া, 

মদীয় লিজের পূজ! করিবে, তাহাদের কখনও কোন বস্তই ছুর্লভি হইবে না ॥ ১১॥ অধিক কি, 

লিজের পূজ। করিলে, জ্ঞ'নকৃত সমৃদায় পাপও বিনাশ পাইবে ) এ বিষয়ে বিচারণার আবশ্তকত। 

নাই ॥ ১২॥ তোমাদের পাতিত লিজ সন্পিহতীতে শীন্র প্রতিষ্ঠিত হইলে, মাপের উদ্ধার করিয়। 

বিধাত হইবে ॥ ১৩ ॥ তাহা হইলেই, ভোমরা যথাভিল'ষত সিদ্ধি সংগ্রহ করিবে। স্থাণু 

নামে লিঙ্গ দেবগণের পৃজনীয় হইবে ॥১৪। স্থাখীস্বরে অবস্থা নপ্রধুক্ত স্থদীশ্বর নামে বিখ্য'তি 

লাভ করিবে । যাহার! সর্বদ! স্বাণুর ধ্যান ধারণায় প্রবৃতত হইবে, তাহারা সমুদায় পাতক হুইতে 

মুক্তিলাত করিবে ॥ ১৫।। স্থাণুর দর্শনমান্রেই তাহাদের দেহ শুদ্ধ ও মোক্ষতভোগ হইবে। 

তগবাঁন্ শৃলী এইপ্রকার কছিলে, খঁধিগণ পিতাঁমহের সমভিব্যাহারে | ১৬।॥ লিঙ্কে 

সেই দারুবন হইতে লইয়! যাইবার উপক্রম করিলেন। কিন্তু দেবগণ খধিগণের সহিত মিলিত 

হইযাও, তাঁহার চালন। করিতে পারিলেন না॥। ১৭।। তখন একাস্ত পনিশ্রান্ত হইয়া, বন্গার 

শরণাপরর হই'লন। পিতামহ সেই শ্রমাভিপন্ন দেবতািগকে কহিলেন ॥ ১৮।। তোমাদের 

আঁর অতিশ্রমে গ্রয়োজন নাই । কেন না, তে ম? লিঙ্গের বন করিতে কোনমতেই সমর্থ 

হু্টবে ন। দেবদের শুলী স্বেক্ছ'বশেই লিঙ্গ পাতিত করিদ্াছেন || ১৯।। ক্জতএব স্থরগণ | 

সকলে মিপিয়৷ তাহারই শরণপ্রহণ করিব। মহাদেব প্রণন্ন হইলে, প্বরং পিঙ্গের চালন। 

করিবেন। ২০। 



৪৪খা, অধ্যায়; ।] বামনপুরাণমূ । ১৭১ 

কান ॥২১॥ নচপশ্তন্ত তেদেবং ততশ্চিন্তাসমন্থিতাঃ | ত্রন্ষ'ণমুচমুনিয়: ক স দেবে] 
মহেশ্বরঃ ॥ ২২৪ ততো ব্রদ্দ! চিরং ধ্যাত্ব! দেবদেবং মহেশ্বরং। হস্তিকূপেণ তিগভ্তং যুনিভি- 
গ্লানসৈত্তত ॥ ২৩ ॥ অথ তে খবয়ঃ সর্ব দেবাশ্চ ত্রন্ধণা সহ । গত] মহৎ সরঃ পুণ্য: যত্র দেবঃ 

শ্য়ংস্থিতঃ ॥২৪॥ ন চপপগ্তত্ত তে দেবমন্িষস্তস্ততস্ততঃ ৷ ভতশ্চিষ্াৰিত] দেব! ঙ্গণ! সহিতা- 
স্তথা ॥২৫ ॥ পশ্তস্তি দ্রেবীং স্থগ্রীতাং কমগুলুবিভূষিতাং । প্রীর়মণ] আ্তরাদেবমিদং বচন- 
মক্রবন্ ॥ ২৬ & ক দেবি মাতর্দেবেশে। দৃশ্তে সর্বদঃ সমঃ। শ্রমেণ মহত! যুক্তা অন্বিষস্তে!, 
মহেস্র়ং ॥ ২৭ ॥ ভ্তত্ত্ কুপয়াবি্ট) দেবী বচন্ষমত্রবীৎ। অধ্রৈরাদ্য মহাভাগাস্যং জ্রক্ষযথ 

মহ্েশ্বরম্ ॥ ২৮।॥ পীয়তামমুতং দেবান্ততো। জ্ঞান্যথ শঙ্ক রং। এতক্ষ ত্বা তু বচনং ভবাল্পা! সমুদ- 

হ্বতং॥ ২৯ ॥ স্থখোপবিষ্টান্তে দেবাঃ পপুস্তদমূতং গুচি । অনস্তরং ম্ুবিশ্রাস্তাঃ পপ্রচ্ছুঃ পরা ম- 

শ্বয়ীং ॥৩০॥ কসদেব ইহায়াতে। হস্তিরপধর? স্থিতঃ। দর্শিতশ্চ তদ] দেব্যা সরোধধ্যে ব্যব- 
স্থিতঃ ॥৩১। দুই দেবং হর্ষযুক্ধাঃ সর্কে দেবাঃ সব!সবাঃ। ত্রন্মাণমগতঃ কুত্ব। ইদং বচনমক্রবনূ ॥৩২॥ 

ত্বয়। ত্যক্তং হহাদেব জ্ঙ্গং ভ্রেলোক্যবনিতং | তদয্ চানয়নে নান); সমর্থঃ সাম্মঞ্েেশ্বর ॥ ৩৩ ॥ 

ইত্যেবনুক্ষে! ভগবান দেবে ব্ন্দাদিভির্থরঃ। জগাম ঞরষিভিঃ সার্ধং দেবদ।কুবনাশ্রমং ॥ ৩৪ ॥ 
তত্র গত্বা মহাদেবে হস্তিরপধয়ে] হয়ঃ । করেণ জগ্াহ ততে। লীলয়। পরযেশ্বরম্ ॥ ৩৫ ॥ তম" 

ধবষিগণ ও দেবগণ এইরূপ অভিহিত হইয়া, ব্রন্মার সথিত মহাদেবের দর্শনকামনার় 
কৈলাস।চলে গমন করিলেন ॥ ২১।। কিন্তু তথায় তাহাকে দেখিতে না পাইয়া, সকলেই 
চিন্তাক্রাস্ত হইয়, ব্রন্ম কে কহিতে লাগিলেন, সেই ভগবান শশী কোথ য়।। ২২।। 

অনন্ত ব্রন্মা বহক্ষণ ধ্যানপরায়ণ হইয়া, অবলোকন করিলেন, মুনিগণের মানসম্ভত দেব- 
দেব মহেশ্বর হস্তী ব্রপে বিরাজ করিতেছেন ॥ ২৩॥ তখন খধিগণ ও দেবগণ সকলে ব্রঙ্গার 
সঞিত পরূমপবিতত্র মহসরোবয়ে গমন করিলেন, যেখানে দেব মহেশ্বর স্বর? অধিষ্ঠিত 
আছেন ।। ২৪।' কিন্ত দেখানেও তাহাকে দেখতে ন। পাইয়া, ইতভ্ততঃ অন্বেষণ করিতে 
লাগিলেন। চিন্তাক্রান্ত হৃদয়ে ব্রদ্মার সহত এরূপ অন্বেষণপ্রসঙ্গে ॥ ২৫ কমগলুবিভূষিতা 
পরম প্রীতিযুক্তা দেবীরে দর্শন করিলেন । তদ্দর্শনে দেবগণ প্রীয়মাণ হইয়া, বক্ষাম!ণ বাক্যে 
বলিতে লাগিলেন ॥ ২৬ হেদেবি! হেমাতঃ! কোথায় গেলে দর্ধত্র সমদরঁ, সর্বদাত।, 
দেবদেব মহাদেবকে দেখতে পাইব? আমরা অত্যন্ত শ্রাস্ত হইপ্রা, তাহারে অন্বেষণ 
করিতেছি ॥ ২৭ । 

দেবী কপাবিই হইয়া, তাই'দ্রিগকে কহিলেন, হ মহাীভ।গগণ ! তোমর। অন্য এইস্থানেই 
সেই মহম্বরকে দেখিতে পাঁইবে।। ২৮।। হে দেববর্গ! তোমর] অমৃত পান কর। তাহা 
হইলেই, মহেশ্বরকে জানিতে পারিবে। ভবানীক সমুদীরিত এবংবিধ। বাক্য আকর্ণন 
করিয়া ।॥ ২৯॥ দেবগণ স্ধাসীন হইয়।, পরমপবিভ্রভাবে অমুত পান করিলেন। অনস্তর 
সম্যক্রপে শ্রাস্তি দূর হইলে, পরমেশ্বরীরে জিজ্ঞ'সা করিতে লাগিলেন, সেই মহাছ্বে হস্তিরূপ 
ধারণ করিয়', এখানে আগমনপুর্বাক কোবায় অবস্থিত করিতেছেন? তখন দেবী, সরোমধ্যে 
তিনি অবস্থিতি করিতেছেন, দেখাইয়! দিলেন।' ৩৯৩১ ॥ উহাকে দর্শন করিয়া, সবাঁসব সমস্ত 
দেবত। হর্ধিত হইয়া, পিতামহকে পুরস্কৃত করিয়া! কছিতে লাগিলেন || ৩২।| হে মহাদেব! 
আপনি যে লিঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহার আনয়নে অপর কেহই সমর্থ হইতেছে না ।।৩৩। 

ব্রন্মাদি দেবগণ এইরূপ কহিলে, ভগবান্ হর খ'ষগণের সহিত দ্ারুবনাশ্রমে গমন করি- 
লেন ৩৪।॥॥ তথায় গমন করিয়া, তিনি হস্তিরপ ধারণপূর্বক করদ্বারা অনাষাসেই সেই 



১২ বামনপুরাণন্। [৪৪শ, অধা!য়ঃ। 

দয় মহাদৈবঃ ্তমমানে! মহর্ধিভিঃ | নিবেশয়ামাস তদ! সরংপার্থে ভু পশ্চিমে ॥ ৩৬1 ততো 
দেবাঃ সর্ব এব খুষয়স্চ তপোধনাঃ। আত্মানং সফলং দৃ্ট1 স্তোত্রং চক্র স্্রহেশ্বরে ॥ ৩৭। 
নমন্তে পরমাত্মন অনস্তযোনে লোকলাক্ষিন্ পরমেঠিন্ তগবন্ সর্বজ্ত ক্রুজ জান জেয সর্বে্- 
শ্বর মহাবিরঞ্চে মহাবিভূতে মহাক্ষেতজ্ঞ মহাপুরুষ সর্বভূক্কাবাস আদিদেব মহাদেব সদাশিব 
ঈশান ছূর্বিিজ্েয় তুরারাধা মভাভৃতেশ্বর ত্রযস্বক মহাযোগিন্ পরব্রন্ষ পরমঙ্গোতিঃ ব্রন্মবিদুত্তম 
ওকার বষটক্কার শ্বাশ্াকার শ্বধাকার পরমজ্জারণ সর্বগত সব্বদর্শন সর্বদেব অজ সহশ্রর্চিঃ 
স্বধামন্ হরধাম বংশবর্ত সংবর্ভ সংন্্ষণ বড়বানল অগ্রীষোমাত্বক পবিৰ মহ্াপবিভ্র মহামেঘ 
মহাজামচন্হংস পরমহংস মহারাজিক মকেশ্বর মহাকামুক মহ্তাহংস ভবক্ষয়কর স্মরসিদ্ধাণ্চত 
হিরণাবাহ হিরণারেতঃ হিরণ্যনাভ হিরণাগ্রকেশ মুঞ্জকেশিন্ সর্বলোকবর গ্রদ সর্বণনুগ্রহকর 
কমলেশয় ছাদয়েশয় জ্ঞানোদধে শভ্তো চ বিভো। মহ্াযজ্ঞ মহ্াযাজ্জিত সর্বযজ্ঞময সর্বযজ্ঞসাস্ত্ত 

নিরাশ্রয় সমুদ্রেশ অত্রদতৃত ভক্রান্ুকম্পক অভগ্রধোগ যোগধর বাস্থকিমহাহিবিদেযাঠিতবিগহ 
হরিতনয়ন ভ্রিলোচন জটাধর নীলকণ্ঠ চন্ত্রার্ধর উমাশরাবার্ধধর শৃঙ্ধর পিনাকধর খঙ্ঞচণ্মধর 
গক্গচর্্ধর তৃন্তরন+সারমহাসংহারকর প্রপীদ ভক্তক্গনবৎসল ॥ ৩৮ ॥ এবং স্বতে। দেংগটৈঃ স্থ- 
ভক্ত সত্রন্ষমুখ্যৈশ্চ পিতামহ্কেন। ত্যক্ত। তদ] হস্তিরূপং মহাত্ম। লিঙ্গে তদা সন্রিধানং চকার ॥2৯| 

ইতি শ্রীবামনপুরাঁণে সরোম'হাস্মো হরস্তরতিরনীম চতৃশ্চত্বারিংশোহ্ধায়ঃ ॥ ৪৪ ॥ 

পরমেশ্বররূপী লিঙ্গকে গ্রহণ করিলেন ॥ ৩৫ '। গ্রহণ করিয়া, মহর্ষিগণ কতৃক ভূয়মান হইয়া, 

সরোবরের পশ্চিম পার্ে সম্ত্রিবেশিত করিলেন ॥ ৩৬ || 

তখন দেবগণ ও তপোধন খর্ষগণ আম্মাকে সফশ খ্অবলোচন করিয!, মাদাবর ঝ্তব 

করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭ ॥ হে পরমাঝ্মবৰ! হে অনন্মযোনে! হে লোকসাক্ষিন! চ্চে 

পরমেঠিন! ছে ভগবন! হে সর্বজ্ঞ ক্ষেত্রভ্ত ও জ্ঞানঞ্জেয |! €ছ সর্বেশ্বর, মহাবিরিঞে ও 

মহাবভূতে ! হে মহাক্ষেত্রক্ত ও মহাপুরুষ! হে সর্বভূতাবাম, ম নানিবাস, আদ্িদের ও 

মহাদেব | হে সদাশিব! হে ঈশান! ভে ্ুর্বিজ্ঞয়! হে দুরারাধা! হে মহাভুতেশ্বর | 

হে পরমেশ্বর! হে মহাযোগেশ্বর ! হে ত্র্যন্বক! হে মহা-বাগিন! হে পরকব্রদ্মও পরম 

জ্যোতি: | হে ত্রঙ্গবিদুত্ধম ! হে ওকার, বষট কার, শাহাকার ও ম্ববকার! €£ পরম- 

কারণ, সর্বগত ও সর্বদর্শন ! হে সর্বশক ও সর্বদেব ! হে অজ । হে সহআর্চিঃ | হে সুধামন্ 

ও হরধ'ম! হে বংশবর্ত ও সংবর্ত! হ্থে সংকর্ষণ, বড়বানল ও অগ্লীবে'মান্মক ! হে পবিত্র ও 

মনাপবিত্র ! হে মহামেঘ ও মহাকামতন্। হে হংস ও পরমহংল | হে মগারাজিক, মহেশ্বব, 

মহাকামুক ও মহাহংস! হে ভবক্ষয়কর! হে ল্ুরসিদ্ধার্চিত হিরণ্যৎ]ছ, ছিরণারেত2, হিরণা- 

নাভ ও হিপপ্যাগ্রকেশ ! হে মুঞ্কেশিন ! হে সর্বলোকবরপ্রদ ও সর্বান্থগ্রহকর! হে 

কমলেশয় ও হাদয়েশয় 1! হেজ্ঞানোদধে | হে শস্তেো। বিভো। মগামজ্ত। মগাষাজ্তিক, সর্ব্ষ- 

যজ্ঞময় ও সর্বধজ্ঞপভৃত ! হেনিরাশ্রয়! হে সমুদ্রেশ! ছে অন্রিসংভূত! হে তক্তানু- 

কম্পক 1 হে অভগ্রযোগ ! হে যোগধর ! হে বাস্থকিমহাঞ্িবিদ্যেতিতবিগ্রহ ! হে হরিত- 

নয়ন, তিলোচন, জটাধর, নীলকঠ, চক্জ্ার্ধর, উমাশরীরাদ্ধধন্, শৃলধর, পিনাকধর, খড়গচর্্ম- 

ধর ও গজচর্মধর ! হে ছুস্তরসংসারমহাসংহারকর! হে ভক্তবৎসল! তোমারে নমন্কার, 

তুমি প্রসন্ন হও ।। ৩৮ ।। 

্রক্ষধুখ্য দেবগণ ও শ্বয়ং পিতামহ ভক্তিসহকারে এই প্রকারে ভ্তব করিলে, মহ'আ্া মহাদেব 

তৎক্ষণাৎ হস্তিরূপ ত্যাগ করিয়া, সেই লি্গমধ্যে সন্িধান করিলেন ॥ ৩৯ | 

ইতি শ্রীবামনপুরাপে হরভ্ততি নামক চতুশ্চতারিংশ অধ্যায় ॥ 9৪ ॥ 

- শশীশা শট ৮শাস্প াপ 



পঞ্চচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ | 

সনৎ্কুমার উবাচ। অথোঁবাচ মহ্গাদেবে দেবান্ ত্রহ্মপুরোগমান্ | প্বষীণাং চৈন প্রতাক্ষং 
তর্থমাহান্বমুত্তমং ॥১ ॥ এতহ সন্গিহতং পোক্তং সরঃ পুণাতমং মহৎ। ময়োপবেশিতং 
যন্যাভন্যানুক্তিঞরদায়কং ॥ ২ ॥ ইভ যে পুরুষাঃ কেচিদ্বদ্বণা: ক্ষত্রিয়! বিশঃ) লিঙজন্য দর্শনা - 
দেব পশ্যন্তি পরমং পদং ॥ ০॥ অহন্হনি তীর্থানি আসথুদ্র'ৎ সরাংসি চ। স্থাণুতীর্থ: সমে- 
ফ্যন্ত মধাং 'প্রাপ্ডে দিবাকরে ॥ ৪ & ভ্তোত্রেণানেন সততং যে মাং স্তোষ্যস্তি তকিতঃ। তন্ম' 
স্ললভে! নিতাং ভবিষ্যামি ন সংশয়? ॥৫॥ ইত্যুক্ত। ভগবান্ ক্র হ্া্তদ্ধানং গতঃ প্রভূঃ | দেবাশ্চ 
খষ”ঃ সর্কে স্বামি স্থানানি ভেজিরে ॥ ৬॥ ততো নিরস্তরং নর্গং মানুষেষ্টিশিতং কৃতং। স্থাথু 
লিশ্য মাহাঝাদর্শনাৎ স্বর্গম'প্রযুঃ | ৭॥ ততো! দেবগণ।ঃ সর্ব ব্রন্ষাণাঃ শরণং যযুঃ । তাহ 
বাচ তদ। ব্রদ্ষা কিমর্থমিহ চ'গতাঃ ॥ ৮| ততো দেবাঃ সর্বব এব ঈদং বচনমক্রবন্। মানুষেত্যো 
ভয়ং জাতং রঙ্গাম্াকং পিতামহ ॥৯॥ তানুবাচ তদ। ব্রন্দা দেবং ভ্রিদশনায়কং। পাংগুন! 

পূর্ধ্যতাং শীঘ্ঘং সার্দং শক্রেহিতং কুক ॥১০॥ ততো! ববর্ধ ভগবান্ পাংশুন। পাকশাসন2। 

পপ্ত'হং প্রয়ামাশ্ঃ দেল দেবাস্তদা স্মৃত'ঃ ॥ ১১ ॥ তঃ দুই] পাংশুবর্ষঞ্জ দেবদেবে। মহেশ্বরঃ। 

করেণ ধারয়'মাস লিং ভীর্থবটং তথা ॥১২॥ তস্মাৎ পুণাতমং তীর্থং পাদ্যং যক্রোদকং স্থিতং। 
ওম্মিন্ ন্নাতঃ সর্ধতীর্থে স্ন'তো ভবতি মানব? ॥ ১৩॥ যস্তর কৃরুতে শ্রাদ্ধং বটলিঙ্ন্স চাত্তরে। 

তন্য প্রীভাশ্চ পিতরে। দাস্যস্তি ভূ ছুলভং ॥ ১৪ ॥ পুরিতস্ত ততো দৃষ্। খষয়ঃ সর্ব এবতে। 
পা ০টি সপ | 2০ ০ ৮ শরীক 1 শি শীট শা শাপলা 

সনৎ্কুমার কহিলেন, অনস্তর মঠাঁদেব পিতামহপ্রমুখ দেঁবগণ.ক খধিগণের সমক্ষে 

তীর্থমাহী্ত্র বলিতে লাগিলেন ॥ ১॥ এই সন্সিকর্ষস্ত সরঃ নিরতিশয পুণ্যতম বলিয়া, কথিত 

হইথা থাকে । যেহেতু, আমি ইহা উপবে"শত করিয়াছি, নেইজনা ইহ মুক্তিপ্রদাযক ॥ ২॥ 
এখানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত, যে কোন পুরুষ আগমনপূর্ব্বক লিঙ্গ দর্শন করে, তৎক্ষণাৎ তাহার 

পরমপদ সাক্ষাৎকারে সমাগত হয ॥৩॥ দিবাকর গগন্মণগ্ুলের মধ্যভাগে সমাগত হইলে 
প্রতিদিন সমুদ!য সরোবর ও সমু পর্য্যন্ত তীর্থ সকল স্নাণুতীর্থে আগমন করিবে ॥8॥ আর, যাহার 
ভক্তিসহকাঁরে উল্লিখিত স্তোত্র বার! আমার স্তব করিবে, আমি নিত্য তাহাদের সুলঙ হইব, 
নংশয় নাই || ৫ ॥ এই বলিয়া, তগবান্ রুদ্র অন্তর্িত হইলে, দেবগণ ও খধিগণ সকলে শন্ 
স্থানে গমন করিলেন ॥ ৬ 

এদিকে স্থাণুলিঙ্গের মাহাস্াসন্দর্শনে লোক মকল বর্গ লাভ করিতে লাগিল। তাহাতে 
স্বর্গভুবন মানুষে এককালে মিশিত হইয়। উঠিল | ৭ ॥ তদ্দর্ঠন দেবগণ ব্রহ্মার শরণীপন্ন 

হইলেন। ব্রহ্মা তাহ'দিগকে কহিলেন, তোমবা কিজন্য আগমন করিযাছ? ॥৮॥ দেবগণ 
প্রত্যুত্তর করিলেন, আমব1 মানুষ হইতে ভীত হই/াঁছি। আমাদগকে রক্ষা করুন| ৯॥ 
পিতামহ সেই নকল দেবতা! ও তাহাদের নেত। ইন্দ্রকে কহিলেন, তোমরা সকলে একত্র মিলিত 
হইয়া, প ংশু দারা পূরণ ও দেবরাজের হিত বিধান কর ॥ ১০॥ তখন স্বয়ং ভগবান পাকশাসন 

ইন্দ্র পাংশু বর্ষণ করিতে লাগিলেন । এইরূপে ইন্তরপ্রমুখ দেবগণ এক সপ্তাহ পাঁু বর্ষণ করিয়া, 
পরিপূর্ণ কলে ॥ ১১ ॥ দেবদেব মহেশ্বর সেই পাংশুবৃটি দৃষ্টিগোচর করিয়া, হস্ত ঘ্বার। লিঙ্গ ও 
তীর্থবট ধারণ করিলেন ॥ ১২॥ এই কারণেই এঁ তীর্থ পুণ্যতম হইয়াছে । যেখানে পাদোদক 
প্রতিঠিত জা ছ। এ তীর্থে নান করলে, মমুদায় তীর্থেই স্নান করা হয়।। ১৩॥ যাহার] সেই 
বটলিঙ্গের অন্তরে শ্রাদ্ধ করে, পিতৃগণ তাহা দর্ন প্রতি গ্রাতিমান্ হইয়া, তাহাকে পৃথিবীছুলভ দান 
করেন ।। ১৪ ॥ 



১৭৪ বামনপুরাণমূ। [৪৫শ, অধ্যায়ঃ | 

পাংশুন! সর্বগাত্রাণি স্পৃশস্তি শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ ॥ ১৫ ॥ তেপি নিধৃতিপাপাশ্য প1ংগুন। মুনয়ে! গতাঃ। 
পৃজ্যমানাঃ ন্থরগণৈঃ গ্রযাতা ব্রন্ষণঃ পদং॥ ১৬৪ যেতু সিদ্ধা মহাত্ম'নান্ত লিজং পুজ্গ- 

যত্তি চ। ত্রজস্ত পরমাং সিদ্ধিং পুনরাবৃতিদ্ু্গ ভাং॥ ১৭ | এবং জ্ঞাত্ব| তদা ত্রন্ম। লিঙ্গং শৈল- 

জয়ং তদা। আদাং লিঙ্গ ং তদা স্থাপ্য তান্যাপরি বিধীয়তে ॥ ১৮ ॥ ততঃ কালেন মহত তেজস। 
তন্য রঙ্জিতং। তল্তাঁপি স্পর্শনাৎ সন্ধাঃ পরম্পদমবাপ্,যুঃ ॥ ১৯ ॥ ততো দেবৈঃ পুনব্রদ্ষা 
বিজ্ঞপ্তো দ্বিজপতঘাঃ। এতে যাস্তি পরাং দিদ্ধিং লিঙদদ্য দর্শনাৎ পরাং ॥২০॥ তচ্ছত্বা ভগবান্ 
ব্রহ্মা! দেবানাং হিতকামায়া। উস্য্যপরি লিঙ্গানি সপ্ত তত্র চক রহ ॥২১॥ ততো যে মুক্তি- 
কামাশ্চ দিদ্ধাশ্রমপঝায়ণ+১ | সেবা পাংগুং প্রবত্েন প্রধাতাঃ পরমপদং॥ ২২ ॥ পাংশবোপি 

কৃরুক্ষেত্রে বামনা! সমৃদীরিতাঃ। মহাতুক্কতকর্্ণঃ প্রধাস্তি পরমপনদং ॥ ২৩৪ ডানার 
তে। ৰাপি জিয়। বা পুরুমস্য বা। নহ্ঠান্দে ভ্ু়ৃতং সর্ব স্থাণুতীএরপ্রভাবতঃ ॥ ২৪ ॥ লিঙ্সা দর্শ- 
নানুপক্তঃ স্পর্শনাচ্চ বটসা চ। তত্সন্িধৌ জলে ন্নাতা প্রাপ্পোত্যভিয়তং ফলং || ২৫।' পিতণাং 

ত্রণং হস্ত জলে তল্রন্ করিষাতি। হিন্দৌ বিন্দৌ তু তোয়প্য হানস্তফলভাগৃভবেহ ॥ ২৬॥ 
যন্ত্র কৃষ্ণলৈঃ শ্রাঘং স্তাঁপোলি্সা পশ্চিন্ম । তর্পারচ্ছ দ্ধয়া যৃক্তঃ স প্রীণয়েদযূগন্রষং ॥ ২৭। 
যাবন্বন্বজ্তবং প্রোক্তং যাযল্লিক্ষস্য চস্থিতিত। তান প্রীত'শ্চ পিতরঃ পিবস্তে জলমুততমং ॥ ২৮ ॥ 

তে যুগে সাঁরিহ্ত্যান্ত্রেতায়াং বাযুসংজ্ঞতং। কলিদ্বাপরযোর্মধ্যে কৃপে রুঙ্জহদং শ্মতং ॥ ২৯।। 

অনস্তর ধধিগণ উহ! পূরিত অবলোকন করিয়া, সকলেই শ্রদ্ধান্িত হইয়1, পাশ দাঁর। 

সমুদায় শরীর স্পর্শ করিতে লাগিলেন || ১৫ ॥ তদ্দার] তাহার] সর্বপাপবিনির্ঘ,ক্র ও ন্বর্গভবনে 
সমাগভ এবং তথায় স্বগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া, চরমে ব্রহ্মপদে অধিষ্ঠিত হইলেন || ১৬॥ যে 
সঙ্কল মহান্ছভব সিদ্ধপুরুষ লিঙ্গের পূজা করেন, তাহার] পুনরাবৃত্তিছুলত পরম দিদ্ধি প্রাপ্ত 
হন ॥ ১৭ | 

এইরূপে পিতামহ ব্রহ্মা লিঙ্গকে শৈলমনর অবগত হুইয়], তাহার উপরি আদ্ালিঙ্গ স্থাপন 
করিলেন ॥ ১৮॥ অনস্তর বহুকাল অতীত হইলে, তদীয় তেজে তাহা রজজিত হইয়া] উঠিল। 
লোক সকল তাহার ও ম্পর্শমাত্র পিদ্ধ হইয়া. পরমপদ প্রাপ্ত হইতে লাগিল ॥ ১৯ ॥ হে ধিজসত্ঘ- 
বর্গ । তখন দেবগণ পুনরায় ত্রন্মীর গোচরে নিবেদন করিলেন, এই নকল লোক লিঙ্গের 
দর্শনমাত্র পরম সিদ্ধি লাভ করিতেছে ॥ ২০ ॥ তগবান্ ব্রন্গা শ্রবণ করিয়া, দেবগণের হিতকান- 
নায় উপধুরপ:র সাতটা লিঙ্গ স্থাপন করিলেন ॥ ২১॥ তখন সিদ্ধাশ্রমপরারণ মুক্তিকাঁম পুরুষগণ 
প্রযত্রসহকাঁরে সেই পাংশু সেবন করিয়া], পরমপদে অধিঠিত হইতে লাগিল ॥ ২২।॥ এদিকে 
কুরুক্ষেত্তে বাসুবশে পাংগুরাশি সমুদ্দীরিত হইলে, মহাছুধম্ত্া পুরুষগণও তাহার স্পর্শমাত্র পরম 
পদ প্রাপ্ত হইতে লাগিল ॥ ২৩॥ ভ্ত্রীই হউছ, আর পুরুবই হউক, অজ্ঞাত বা জ্ঞাতসারেও 
পাপ করিলে, স্থাণুতীর্থের প্রভাবে সেই দুক্কতি হইতে নিষ্কৃতি লাভ কর ॥ ২৪ ॥ লিঙ্গের দর্শন 
করিলে, যেমন মুক্তি হয়, বটের স্পর্ণ করিলেও তদ্রুপ মুক্তিলাভে সমর্থ হুওয়া যাঁয়। আবার, 
তাহার সা ন্ষধ্যে জলে ন্নীন করিলেও, অভিমত ফলসংগ্রহ হইয়! থাকে ॥ ২৫॥ যেব্যক্তি সেই 
সলিলে পিতৃগণের তর্পণ করে, তাহার বিন্দুতে বিন্দুতে অনস্ত ফলভাগী হইয়া! থাকে ॥ ২৬॥ 
যে বাকি স্থাণুলিঙ্গের পশ্চিমে কৃষ্ণতিল দ্বার! শ্রান্ধ এবং শ্রন্ধাহুকারে তর্পণ করে, সে ষুগত্রয় 
আপ্যার়িত করিরা থাকে | ২৭॥ এবং এইরূপ কথিত হইয়াছে, যতদিন মন্বস্তর অবস্থিতি করে 
এবং যাবৎ লিঙ্গ বিয়াজমান হন, তারৎ পিতৃগণ গ্রীতিমান্ হইয়া, লেই উৎ্কৃ্ সলিল পান 
করেন ২৮ ॥ সত্যবুগে সান্নিহতা, ত্রেতায় বাছুনংজ্কিত এবং কলি ও দ্বাপরের় মধ্যে কৃপে 
রুদ্রহদ বিরাজ করে, বলিয়া উক্ত হইয়াছে ॥ ২৯॥ সাধু পুরুষ চৈত্রমাঁসের কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশীতে 



৪৬শ, অধ্যায়ঃ । ] বামনপুরাণমৃ। ১৭৫ 
চৈত্রপ্য কধঃপক্ষে চ চতুর্দশ্াং নরোতমঃ | ন্ব'ত্ব। রুদ্রকরে তীর্থে পরল্প?মবাপ্ন যাৎ।॥। ৩০।। 
যস্ত বটে স্থিতে। রাত্রৌ ধ্যায়তে পরমেশ্বরং । স্থাপোর্বটপ্রসাদেন স চিস্তিতং ফলং লংভিৎ 1৩১. 

ইত ভীবামনপুয়াণে সরোমাহা স্ব স্থাথুবটমাহান্ম্যং নাম পঞ্চচত্ব'রিংশোহধ্যায়ঃ || ৪৫ ॥ 

হি) সহ 

ষট চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ | 
সনৎ্কুষ।র উব'চ। প্যাণোর্বটন্যোতরতঃ শুক্রতীর্থং প্রকীর্ভিতং। ভ্'ণোর্বটস্ পূর্বেণ 

ব্যোম চীর্থং দ্বিজোতমাঃ ॥ ১ ॥ স্থৃণণার্বটং দক্ষিণতো 5 দক্ষতীর্থমুদাহতম। স্থাণোঃ পশ্চিম- 
দিগভাগে নকুলম্য গণঃ স্থৃতঃ॥ ২॥ এতানি পুণ্যতীর্থানি মধ্যোস্থাগুরিতি স্মতঃ ৷ তশ্য দর্শন- 
মাত্রেণ প্রাপ্রোতি পরমং পদং॥ ৩ ॥ অঈম্যাঞ্চ চতুর্দপ্তাং যন্ত্রেতানি পরিক্রমেৎ। উমা চ 
লিরূপেণ হরপার্্ং ন মুঞ্চতি ॥ ৪ ॥ তশ্য দর্শনমাত্রেণ সিদ্ধিং প্র।প্রোতি মানবঃং । বটন্য 
উত্তরে পার্থখে তক্ষকেণ মহাত্মনা ॥৫ ॥ প্রতঠিতং মহালিজং সর্বকামপ্রদীয়কং। বটস্য 
পূর্বদিগ্ভাগে বিশ্বকর্মকৃতং মহৎ ॥ ৬ ॥ লিঙ্গং প্রত্যতুখং দুষ্ট সিদ্ধিমাপ্রোতি ম নবঃ। 
তত্রৈব পিঙ্গরূপেণ স্থিতা দেবী সরন্বতী ॥৭॥ প্রণমা তাং প্রধত্রেন বুদ্ধং মেধাঞ্চ বিন্মতি। 
বটপার্ে স্থিতং লিঙ্গ ব্রন্দণ! তত প্রতঠিতং ॥৮॥ দৃষ্1 বটেশ্বরং দেবং প্রযাতি পরমং পদং। 
ততঃ স্থাণুবটং দৃ কুত্ব! চাপি প্রদক্ষিণং ॥৯॥ প্রদক্ষিণীকুতা তেন সপ্তদ্বীপ! বন্দন্ধর]। স্বাণোঃ 
পশ্চিমদ্দিগ্ভাগে নকুলীশে! গ্গণঃ ন্ৃতঃ ॥ ১০॥  তমতৌত্য প্রযত্বেন সব্ধীপাপৈঃ প্রন্থচাতে । 
তপ্য দক্ষণদিগ ভাগে তীর্থং কদ্রাকরং স্মতং ॥১১।॥ তন্মন্ স্াতঃ সর্বতীর্থে স্নাতো৷ ভবন্ত 

রুদ্রকরতীর্থে স্নান করিলে, পরমপদ প্রাপ্ত হন।। ৩০ ॥ যে বাক্কি স্থাগুবটে অবস্থিতি করিয়, 
রাক্িতে পরমেশ্বরের ধ্যান করে, সেই স্থাগুবটের প্রসাদে,।তাহার যাবতীয় অভীষ্ট ফল লাভ 
হয় ॥ ৩১ ॥ 

ইতি শ্ীবামনপুরাণে স্থাগুবটমাহাত্ম্য নামক পঞ্চচতারিংশ অধ্যায় ॥ ৪৫ 

সনৎকুমার কহিলেন, এইপনূপ কথিত হইয়া থাকে, স্থাণুবটের উত্তরে শুক্রতীর্থ। 
পৃর্ব্বে ব্যোমতীর্থ ॥ ১ ॥ দক্ষিণে দক্ষতীর্ঘ ও পশ্চিম নকুলগণ প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ২॥ চতুর্দিকে 
এই সকল পুণ্যতীর্থ, মধ্যে স্থাণু বিরাজ করিতেছেন। তাহার দর্শনমাজে পরমপদ প্রাপ্তি 

হইয়! থাকে ॥ ৩1 অষ্টমী ও চতুর্দশীতে এই সকল তীর্থে পরিভ্রমণ করিবে । উমা এই লিজ- 

রূপী মহাদেবের পার্শ কখন ত্যাগ করেন ন1 || ৪ & তাহার দর্শনমাত্রে লোকে সিদ্ধি লাভ করে। 

বটের উত্তর পার্থ মহাত্মা! তক্ষক কর্তৃক ॥ ৫ ॥ সর্ববকামপ্রদায়ক মহালিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 

উহার পূর্ববিগ্বিভাঁগে বিশ্বকর্মার কৃত ॥ ৬ ॥ প্রত্যন্মুখ মহালিক্গ দর্শন করিলে, সিদ্ধিলাত হয়। 
দেবী সরম্বতী লিঙ্গরূপণে সেই স্থানেই বিরাজমান আছেন ॥ ৭॥ প্রযত্রসহকারে :তাছারে দর্শন 

করিলে, বুদ্ধি ও মেধ! লাভ হয়। বটপ রবে যে লিঙ্গ আছে, সং ব্রন্ম। তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়া- 

ছেন।। ৮ ॥ সেই ভগবান্ বটেশ্বরকে দর্শন করিলে, পরমপদে প্রয়াণ হইয়! থাকে । অনম্তর 

স্থাুবটদর্শনপূর্বক প্রদক্ষিণ করিলে ॥৯॥ সপ্তদবীপা মেদিনী প্রদক্ষিণ কর! হয়। স্থাণুর 

পশ্চিমদিগ্বিভাগে নকুলীশগণ প্রতিষ্ঠিত আছে॥ ১০॥ প্রধত্সহকারে তাহার অভ্যর্চন! 
করিলে, সমুদ্বায় পাপে পরিহারপ্রাপ্তি হয়। তাহার দক্ষিণ দিগ্বিভাগে রুদ্রকরতীর্ঘ 

গ্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ১১ তাহাতে ন্লান করিলে, সমুদদায় তীর্থে শ্নান করা হয়। তাহার উত্তর 



১৭৬ বামনপুরাণম্ | [৪৬শ, অধ্যায়ঃ | 

মানবঃ। তপ্য চোতরদিগ্ভাগে রাবণেন মভাত্বনা ॥ ১২॥ প্রতিঠিতং মহালিঙ্গং গোকর্ণং 

নাম নামতঃ| ভাবাঢমাসে যা কৃষ্ণ ভবিষাতি চতুর্দশী ॥ ১৩॥ তত্র ম্বাত্ব। সোপবাসে! 
মুক্তা ভবতি কি-হ্বষৈঃ। তত্রৈব সিদ্ধিদং 'লঙ্গং মেঘনাদেন শ্থাপিতং ॥ ১৪ ॥ সংপুজহিত্ব' 
যত্রন লভতে মহতীং শ্রিষং। তদ্য পশ্চিম দগ্ভাগে কুস্তকর্ণেন পুভিতং ॥১৫॥ কক্ষ 
মাপি সিতে পক্ষে অষ্টমাং শ্রদ্ধয়। নরঃ। সোপবাসে বলেদযস্ত তসা পুপ্যফলং শূণু ॥ ১৬1 
পদে পদে যজ্ঞফলং স প্রাপ্পোতি ন সংশয়ঃ। এতানি মুনিভিঃ সাধোরাদিতো্বাস্থুভিস্তথ। ॥১৭॥ 
মরুত্তরর্বহিভিশ্চৈব সেবিতানি প্রবত্ততঃ | অন্তেপি প্রাণিনঃ কেচতৎ প্রবৰষ্টাঃ স্াগুসুত্তমং ॥ ১৮ ॥ 
তে সর্কে পাপনিমুক্তাঃ প্রধাস্তি পরমং পদং। অস্তি যৎ সন্ত্রিধী লিঙগং দেবদেবদ্য শূলিনঃ ॥১৯। 
উম] 1 লি্গরূপেণ হরপার্খং ন মুঞ্চতি। যশ্চ পশ্ঠ'ত গোকর্ণং তসা পুণ্যফলং লে ॥২ৎ | 
কামতোহকামতে1 বাপি ঘৎ পাপং তেন সংচিতং । তম্ম'দ্বিমুচ্যতে পাপাৎ পৃগস্বিত্ব। হরং শুচিঃ ॥২১। 

ক্টৌমারে ব্রন্ষচযেণ যৎ পণ্যং প্রাপাতে নরৈঃ। তৎ পুণ্যং শঙ্ষবং তল]ামষ্মযাঃ যোহট্চফে- 
চ্ছিবং ॥ ২২ & যদীচ্ছেৎ পরমং রূপং পৌভাগাং ধনসম্পদঃ। কৃমারেশ্বমাহাত্মাৎ পিদ্ধাতে নার 
ংশয়ঃ | ২৩॥ তস্য চোতরপ্দগ্ভাপে [লঙ্গং পুজ্য বিভীষণঃ | অঙ্গরশ্চামরশৈৈব কলযত্া 
বব হ1॥২৭॥ আধাঢদ্য তু মালস্য গুরাযাচাষ্টমী ভবেৎ। তস্যাঁং পুজ্য সোপবাসশ্চ'মৃতত্বম- 

বাপ্পয়াৎ । ২৫॥ পূর্বে পূর্ণেরিতং লিঙ্গং তন্মন্ স্থানে দ্বিজোত্তম। তং পুজদিত্বা যড়েন 
স্বরকামানবাপ্সু য়াৎ॥২১॥ দুমণন্্রিশিরাশ্চৈব তত্র পুজ্য ম্ধেশ্বরং। যথাভিলধিতান্ কামানা- 

পতৃন্তো মুদানধিতে ॥২৭॥ টৈত্রমাঁদে সিতে পক্ষে যে! নরন্তত্র পৃজয়েখ। তন্য তো বরদৌ 
পপ" জপ 

স্ম্ াাা াস্পপ্প্্ পাপা পীশাশ্ীটীত স্প্পািপিসেপপাা শা শি পাশা ১ শশী আস, পপ». সস 

দিগবিভাগে মহাত্মা রাবণ ॥ ১২॥ গোকর্ণনামে বিধ্যাত মহা।লঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আষাঢ় 

মাসে যে কৃষণ। চতুর্দশী হইযা থাকে | ১৩|॥ দেই সময়ে উপবাঁ করি এ তীর্থে সান করিলে, 

সমুদায় পাপ বিনাশ পাইয়া থাকে, এ স্কানেই মেঘনাদ যে হিদ্দিপ্রদ লিঙ্গ স্থাপন করেন ॥ ১৪ 

যতুপহকারে তাহার অভ্যর্ন। করিলে, মহাঞীনাভ হইয। থান্সে। তাঞাঁর পশ্চিম দিগ্বভাগে 

কৃম্তকর্ণের পূজিত লিঙ্গ আ.ছ (১৫ ॥ োষ্ঠমাসের দিতপক্ষীয় অগমীতে শ্রন্ধাপর হুইযা, 
অনশনসহকারে তথায় বাস করিলে, যে পুণ্যকনলাভ হয়, বণ কর ॥১৬॥ প-্দ পদে যজ্জফল- 

প্রাপ্তি হইয়! থাকে, নংশহ নাই । মুনিগণ, সাধ্যগণ, আদি ত্যগণ, বস্থগণ, মকুদগণ, বহিঃগণ, 

প্রযত্পূর্নক এই সকল ভীর্থের সেবা করেন। অন্তান্ত যে কোন প্রাণী এই স্থাণুতীর্থে প্রবেশ 
করিলে ॥ ১৭ ॥ ১৮॥ পাপনিশ্ব,ক্ক হইয়া, পরমপদ সংগ্রহ করে। ইহার পানিধ্যে দেবছেব শুলীর 
যে লিঙ্গ প্রতিঠিত আছে ॥ ১৯ ॥& উমা সেই লিঙ্ষরপী মচা-দ্রবের পার্খ কখনই পরিত্যাগ 
করেন না। যেব্যক্তি গোকর্ণতীর্থ দর্শন করে. তাহারও পুণ্যফল লাভ হয়॥ ২০॥ যেব্যক্তি 
কামতঃ বা! অকামতঃ যে পাপ করে, সে শুচি হুইয়! তথায় মুহাদেবের পৃজ। করিলে, সেই পাতক 
হইতে বিমুক্ত হয় ॥ ২১॥ লোকে কৌময়ে ব্রন্ষচারি ব্রত অবলম্বনকরিলে, যে পুণালাভ করে, 
তথায় অষ্টমীতে শঙ্করের অর্চনা করিলে, তাদৃশ পুণ্য নংগ্রহ করিয়া ।থাঁকে ॥ ২২॥ যদ্দি পরম 
রূপ, সৌভাগ্য ও ধনসম্পৎ লাভের বাসনা থাকে, তাহু। হইলে, কুমারেশ্বর মাহাত্মো তৎ্সমস্ত 
শিদ্ধ হয়, সন্দেহ নাই ॥ ২৩॥ তাহার উত্তর দ্রিগৃবিভাগে বিভীষণ লিঙ্গের পূজা! করিয়া, অজর 
ও অমর হইয়াছিলেন ॥২৪॥ আঁষাঁঢ়মাসে ওুর্ুপক্ষে যে অষ্টমী হয়, সেই তিথিতে উপবাস করিয়া, 
উক্ত লিঙ্গের পুজা করিলে, অমৃতত্ব প্রাপ্তি হয় থাকে ॥ ২৫ হে দ্বিজোত্তম ! তথায় পূর্ণে- 
রিতনামে বিখ্যাত যে লিঙ্গ আছে, যত্ত্রসহকারে তাহার পুজা করিলে, সমুদায় কামনাই দিদ্ধ 
হু ॥ ২৬॥ দুষঘণ ও ব্রিশিরা! এঁস্থানে মহাদেবের পুজ্জা কঙ্গিয়া, যথাভিল্ঘিত বিষয় সকল 
প্রাপ্ত ও হর্ধাবিষ্ট হুইয়াছিল ॥ ২৭॥ থেব্যক্তি চৈ্্রমাণীয় গুরুপক্ষে তথায় মহাদেবের পুজ। 



ও৬শ, অধ্যায়ং। ] বামনপুরাণম্ | ১৭৭ 

দেবো প্রয:চ্ছতেইভিবাছতং ॥২৮। স্থাপোর্বটস্য পৃর্বেণ হস্তিশ'দেশ্বরঃ শি-:। তংদৃছ। 
যুচ্যতে পাটপয়ন্তজপানি সংন্দৈই ॥২৯ ॥ তসা দর্ষিণতে। লিঙ্গং হারীতস্য খবঃ স্তিতং। 
যৎপ্রণমা প্রযত্রেনূ পিদ্ধিং প্রাপ্পোশি মানব? ॥ ৩০1 তনা দক্ষিণপর্থ্বে তু বাপী তল্য মহু'ঝুনঃ | 

লিঙ্গং ত্রৈলান্্যবিখ্যাতং সর্দপাপহরং শিবং ॥ ৩১ & কর্কালরূপিপ! চাপি রু দ্রণ লুমহাত্বন1। 
প্রতিষ্টিতং মগালিঙ্গং সর্বপাপপ্রণাশনং 1 ৩২ ॥ ভূজিদং মুক্তদং প্রোক্তং সর্বকিস্থিষনাশনং। 
লিঙ্গস্য দর্শনাদেব হাগিঠোঘফলং লতে্ ॥ ৩৩॥ তস্য পশ্চিমদ্দিগ্ভাগে লিং দিল্ধং প্রকিঠিতং | 
দদ্ধেশ্বরং তৃ বিখ্যাত্তং সর্বসিদ্ধিপ্ুদায়কং ॥ ৩৪ ॥ তস্য দক্ষিণদিগ্ভাগে মৃক্ষগ্ডেন মঙ্ত'আনা। 
তত্র প্রতিষিতং লিঙ্গং দর্শনাৎ সিদ্ধিদারকম্ ॥ ৩৫ ॥ তসা পূর্বে চ দিগভাগে আদিত্যেন 
মহাত্বনা। প্রতিটিতং লিঙ্গবরং সর্বক্িদ্বিষনাণনং ॥৩৬। চিত্র'ঈদত্ত গন্ধর্বে রুশ চা'সরলান্বর। | 
পরস্পয্পং স'হুরাগো স্থাণুর্শনকা জুণী ৪৩৭ | দৃষ্টি হ্ানুং পৃজয়ত্ব। লাহুয়াগৌ পরম্পর:। 
জআগম্য বরদং দেবং প্রতিষ্াপ্য মহেশ্বরং | ৩৮ ॥ ভিত্রাঙদেশ্বরং দৃই1 তথা রভেশ্বরং দ্বিজ। 
স্ুভগে। দর্শনীয়শ্চ কুলে জন্ম মাপ্রযাৎ 1৩৯ ॥ তদ্য দক্ষণাত1 লিঙ্গং ব'জণা স্থাপিহং গুরা। 
ত্য প্রসাদাঁৎ সংপ্রাপ্তং মনস! চিন্তিতং ফলং ॥ ৪* ॥ পরাঁশরেণ মুনিনা তখৈবারাধা শঙ্করং 
প্রাপ্তং কবিত্বং পরমং দর্শনাচ্ছক্করস্য চ॥ ৪১ বেদব্যাপেন মুনিন। আরাধ্য পরমেশ্বরং 
সর্বজ্তত্বং ব্রহ্মজ্ঞানং প্রপ্তং দেবপ্রসাদতঃ | ৪২ ॥ স্থাণোঃ পশ্চিমদ্দিগ ভাগে টিং কিমবন্েশ্বরং | 

প্রতিঠিতং পুণ্যকতাঁং দর্শনাৎ শিদ্ধিতাঁকং ॥৪৩॥ তদাপি পশ্চিমে ভাগে কার্তবীর্ষে.৭ 
স্বাপিতং। শিক্গং পাশছরং সদে দর্শবাৎ প্রণামাপ্রয়াৎথ॥ ৪৪ ॥ তসাপুাত্তবতে] ভাগে 

করে, মহাদেব ও মহানবী উভয়েই তাহার অশিবাঞ্থিত প্রদান করিয়া থাকেন ৫২৮৪ স্থাণু- 
বটের পুর্বে হগ্ডিপাদেশ্বর মহাদে বিরাজমান হইতেছেন। তীহারে দর্শন ক।রলে, পরজন্মক্কত 
পাতক সকল নিরারুত হয ॥ ২৯ ॥ তাহার দক্ষিণ দ্দিকে মহর্ধি হারীতের প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ বিরাএমান 
হইতেছেন।  প্রযন্তপূর্ববক যাহারে পুজ। করিলে, লোকে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়৷ থাকে ॥ ৩০ ॥ 
তাহার দক্ষিণ পার্থে সেই মহা আবীর যে বানী আছে, তাহাতে ত্রেলোক্/বিখ্যাত, নর্ধপাপহর, 

পরমমঙ্গলন্বরূপ লিঙ্গ বিরাজ কঠেতেছেন ॥ ৩১ ॥ কক্কালগূপী পরমমহাস্্। স্বয়ং সেই সর্বপাপ- 
বিনাশন মহালিঙ্গের প্রতিষ্ঠাপন করেন ॥ ৩২ ॥ এ লিঙ্গ ভুক্তি, মুক্তি ও যাবতীয়-পাপ-পরিহারক 
বলিপা বিখ্যাত। উহার দর্শনমাত্র অগ্নিষ্টোম-যজ্ঞফল-লাভ হয় & ৩৩॥ উহার পশ্চি দিগ, 
বিভাগে সিদ্ধলিঙ্গ প্রতিঠিত আছে । এ 'লঙ্গ নিদ্ষেশ্বর নামে বিখ্যাত । যেহেতু, উহ সর্ববিধ দিদ্ধি 
প্রদান করে ॥ ৩৪ ॥ উহার দক্ষিণ দিগবিভাগে মহাত্মা মুকণ্ড যে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, 
তাহার দর্শনমাত্র সিদ্ধিলাভ হয় ॥৩৫॥ তাধার পূর্বদিকে মহাম্মা আদিত্য যে লিঙ্গবর 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহা এশেষ কিন্তিব বিনাণ কংর ॥ ৩৬॥ গন্ধর্ব চিত্রাঙ্গদ ও অস্নরোবরা 
রস্তা পরম্পর অন্গরাগরক্ত হইয়া, স্থাণুর দর্শনকামনা 'শংব্দ হইয়াছিল ॥ ৩৭ ॥ অনন্তর স্থাণুক 
দর্শন ও পরম্পর সাহুর[গে পূজা! করিয়া, দেবদদেব মহাদেবের প্রতিষ্ঠ। করত, স্বগৃছে প্রত্যাগত 
হয় ॥ ৩৮1 হেদ্বিজ! সেই চিত্রাঙ্গদেশ্বর ও র:গশ্বর এই উভয় লিঙ্গের দর্শন করিলে, সু ভগ, 
দর্শনীয় ও মহাকুলে সমুৎপন্ন হওয় যায় ॥ ৩৯ ॥ তাহার দক্ষিণ দ্বিকে পূর্ব্বতন সময়ে বজ্রধর ইন্দ্র 
যেলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন, তদীয় প্রসারে মন্ঃকল্নিত কলপ্রাপ্তি ইয়া থাকে ॥ ৪০ ॥ তথায় মহর্ষি 
পরাশর মহ্শ্বরের অ.রাধনা ও তাহারে দর্শন করিক্স।, পরন কবিত্ব সংগ্রহ করিয়াছি লন ॥ ৪১। 

মহর্ষি বেদব্যানও তথার পরমেশ্বরের আরাধন। করিয়া, তীয় প্রলাদে সর্বগুত্ব ও ত্রহ্মজত্ব লান্ত 
করেন ॥ ৪২॥ স্থাগুর পশ্চিম দিগৃবিভাগে হিমাধলেশ্বরনামে বিখ্যাত লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আ.ছ। 
পুণ্যকৃরগণের স্থাপিত সেই লিঙ্গ দর্শন করিলে, নিদ্ধিলাভ হয় ॥৪৩॥ তাহার পশ্চিমভাগে 

কার্ভবীর্য্যের স্থাপিত পাঁপহুধ লিঙ্গ দর্শন করিংল, সদ্য সমস্ত পাপহরণরূপ পুণ্য প্রাপ্ত হওয়া 
৮৬৭ 
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মুপার্থছা পতং পুন:। আাধ্য হন্ুমাংস্চাপ সিদ্ধিং দেবপ্রসাঁদতঃ ॥ ৪৫॥ ত্যৈব পূর্ব দিগ্ভাগে 
বিন প্রভবিষুঃন।। আবাধা বরদং দেবং চক্রমধ্যে ম্ুদর্শনং ॥ ৪৬॥ তস্যাপি পূর্বদিগ্ভাগে 

ইন্দ্রেগ বরুণেন চ। প্রতিঠিতে পিজবরে সর্বকামপ্রদায়কে 1 ৪৭ ॥ এতানি মুনিভিঃ সাধ্ৈ- 
রাদিত্যের্ব্গতিজ্তথা। লেবিতা'ন প্রযত্রেন সর্বপাপহরানি চ 8৪৮ শ্বয়ংভূবং তথা স্থাগুমৃ'ষিভি- 
ভবদর্শভিঃ। গুতিষ্টিঠানি লিজানি যেষাং লংখা] নবিদাতে ॥ ৪৯॥ তদ্যানুত্বরতশ্ডৈৰ 
যাঁধদোঘবতী নদী। সহত্মেকং লিঙ্গানাং দবপগ্চিমতঃ স্থিতং ॥ ৫ ॥ তঙ্যাঁপি পূর্ববাদগ. ভাগে 
বালখিল্য্শহাততিঃ। প্র তষ্টিতাক্ুপ্রকে টির্ধাবৎ সর্পহিতং পরঃ॥৫১॥ দঞ্ষিখেন তু দেবস্য 
গল্বৈর্বর্ষক্ষকিন্নবৈত। প্রতিষটি হানি লিক্ানি যেষাং সংখ) ন বিদ্যতে ॥ ৫২॥ তিশ্রঃ কোটে]াহত্ক 
কোটা চলিঙ্গানাং বারুবত্রবীৎ। অসংখ্যাত। সহআণি ফক্রদ্রস্থানমাশ্রিতাঃ ॥ ৫৩৪ এতজজাত্বা 
জদ্দধানঃ স্থাখুলিজং সমাশ্রয়ৎ। বসা প্রপাদাৎ প্র'প্রোতি মনসা চিন্তিতং ফলং ॥ ৫৪। 
ক্মকামে। ব। বকামে! বা প্রবশ্ত স্থাগুমন্দরং । বিমুক্তঃ পাতকৈর্োতৈঃ প্রাপ্রোতি পরমং পদং ॥৫৫॥ 
চৈত্রে মালে ত্রয়োদক্জাং দিবানক্ষত্রযেগতঃ । শুক্রার্কচন্্রসংাযাগে দিনে পুণাতমে প্রভে ॥ ৫৬1 
গুতিটিতং স্থাণুলিলং ব্রন্ধণ। লোকধারিণা। খ'ষভির্দেবসংঘৈশ্চ প্রজিতং শাশ্বতীঃ সমা: ॥ ৫৭ ॥ 
তন্মিন্ কালে নিয়াভার। মানবাঃ শ্রদ্ধয়্িভাঃ। পৃজয়ন্তি শিবং যে টৈ তেযান্তি পরমং পদং॥ ৫৮ ॥- 

তত্রারঢচমদং জ্ঞাত কুর্বস্তি চ প্রদক্ষিণাং । প্রদক্ষণীকৃতা তৈস্ত সপ্তদ্বীপা বশ্তুদ্ধরা! ॥ ৫৯ ॥ 
ইত শ্রীবামনপুক্লাণে সরোমাহাস্থ্যে লিঙ্গম হাত্ম্য নাম যট চত্বারংশোহ্ধযায়ঃ 8 ৪৬ ॥ 

যায় ॥ 9৪৪1 তাহা উত্তরভাগে স্থপার্ধের স্থাপিত ষেগিঙ্গ জাছে, হুম ন্ তাহার আারাধন। 
ক্রিয়া, তণীয় প্রপাদে দিগ্ষিলাত করিয়া।ছলেন ॥ ৪৫ ॥ তাহার পূর্বব্দগ্বিভাগে গ্রভবিষুঃ 
রিষু চক্রমধ্যে যে পরমন্থন্মর ও লকলের অভীষ্বিধারক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন, তাহার আরা- 
ধন] করিলে, অভীষ্ট গ্রতিপতিনংঘটন হয় 13৬। তাহার আবার পূর্বরদিগ্বিভাগে ইন্দ্র ও বরুণ 
উভয়ে যে ছুইটা লিঙ্গ স্বাপন করেন, তাহা 1 উভ-য়ই সর্বকাম প্রদান ক্য়। থাকে ॥ ৪৭ ॥ 

মুনিগণ, সাধ্যগণ, আবাদি ছ্যগণ, বন্ুগণ, সকলে প্রযত্রপৃর্বাক এই নকল পাপহুর লিঙ্গর এবং 
বয়স স্থাণুর সেবা করি] থাকেন। তত্তিন্ন, তত্বদর্শী খধিগণ অন্যান্ত যে সকল লিঙ্গের &.তি&1 
করিয়াছেন, তাহাদের সংখ্যা নাই ॥ ৪৮ ॥ ৪৯॥ ইহার উত্বর দিকে যাবৎ ওঘবতী নর্দী, ভাবৎ 
স্থাপুব পশ্চিমদিকে এক মহত্র লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ৫*॥ তাহারও পূর্বদিগ্বিভাগে মহাত্মা 
বালখিল!গ্রণের প্রতিষ্টিত রুদ্র কোটিনামে তীর্থ আছে। উ-.1 ক্রন্মসঙ্ছরে সন্নিহিত ॥ ৫১॥ 

উ্থার দক্ষিণদিকে গন্ধব্ব, যক্ষ ও কিন্নরগণের গুতিঠি& যে সকল লিঙ্গ আছে, তাহাদের সংখ্য। 
মাই। ৫২॥ বানু বলিষ্কা ছন, এপর্যন্ত যতদূর জান। গিয়াছে, তাহাতে সর্বদমেত সাধ তিন 
কোটি লিঙ্গ আছে; তত্তিক্ক সার কত সহ্ন্্র আছে, তাহার মংখ্য। হুয় না। সমুদ্রায়ই রুদ্রস্থান 
স্যাশ্য় করিয়া ভাড়ে ॥ ৫৩॥ হুঁহা! অবগড় হইয়া, শদ্ধাসহকারে স্থাণুলিঙ্গের আশ্রয় করিবে, 
যাহার প্রসাদে মনঃকন্নত ফললাভ হইরা থাকে ॥ ৫৪ ॥ জআ্বকান ঝা সকাম যে কোন অবস্থায় 

স্থাণুমন্দিরে প্রবেশ করিলে, সমুদ্ায় ভয়ঙ্কর পাপ বিনষ্ট ও পরমপদ প্রাপ্তি হয় ॥ ৫৫ ॥ চৈত্র- 
মাসীর ভ্রয়োগশীতে দিব্যনক্ষত্র-যাগে শুক্র, অর্ক ও চন্দ্র এই সকলের সংক্রমণে পরম পৰিত্র 
দিরসে ॥ ৫৬॥ লোকধারী ব্রন্ধা এ স্থাণুলিঙ্গের প্রতিষ্ঠ করেন। ঞষিগণ 9 দেবগৰ তদবধি 
চিন্নকালই তাহার পুঁজ] করি] থাকেন ॥ €৭ ॥ (সুই সময়ে নিরাহার ও শ্রস্ধাসম্পন্ন হউ্য়া, 
খানার! মহাদে বর পুজা1 করে, তাহার। পরমপদে আখিষিত হইয়। থাকে ॥ ৫৮ ॥ যাহারা তথায় 
মহাদেব অধিরঢ় ভাঙন, গানিয়া, প্রদক্ষিণ করে, তাহদের দপ্তাবীপসমস্থিত সমুদ্ধায় পৃথিবী 
গুদ ক্ষণ করা হয় ৪৫৯ ইতি শ্রীবামনপুবাণে লিঙ্গ খাণু মাহাঝ্থ্য নাম যট চত্বারিংশ অধ্যা ॥ ৪৬ ॥ 
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মর্কণেয় উবাচ। স্থ পুতর্থপ্রভাবস্ত ।:শ্র তুমিচ্ছাম্যধং মুনে। কেন সিদ্ধিরিহ গুপ্তা 
সর্বপাপভয়াপহ! | ১। 

সন্কুমার উবাচ। শ্ণু সর্বামশেষের স্থাণুষাহাত্ব)মুত্মং | “যচ্ছত্বা। সর্বপাপেত্ো মূকো 
ভবতি মানবঃ॥ ২৪ একার্ণবে জগত্যম্মন্ (ই স্কাবরজঙগমে। বি/ফার্নাতিসমুদভূত। সর্বালোক- 
পিতামহঃ ॥ ৩ ॥ তন্মান্মকী%রতবন্মরীচেঃ কণ্তপঃ ম্ৃতঃ। ক্উপাদভবস্তানগাংস্তল্মাম্মগ্থয়- 
জায়ত 1৪8 মনোস্ত ক্ষুৰত ; পুত্র উৎ্পযে। মুখসস্তবঃ। পৃথিব্যাশ্চতুরস্তাঁয় রাজ ধঙ্খন্য রক্িতা 1৫। 

তম্ত পত্ধা বড়ুবাধ ত1নাষ ভয়'বহা। মৃত্যোঃ সকাশাছুৎপন্ন। কাণন্য দুহিতা তদা॥ ৬। 
তস্যাং সমভবদেণো ছর়াঝা বেদনিন্দক: | স দৃ্ পুরবদনং ক্ষুণো। রাজা বনং যযৌ ॥৭ ॥ তত্র 
কতা! তপো থে।রং ধন্রেণ বৃতা রোদলী। প্রাপ্তব,স্তৎ পরং ধাম পুনরাবৃতিছল ভং ॥৮॥ বেণে। 
রাজ] সম এবং সমন্তে জাতমগুলে। সমাতমহদো'যণ বেণঃ কালাস্মজাত্মজঃ |৯ ॥ ঘোষয়া- 
মাস নগঞ্জে ছরাআ্সা বেদনিন্কঃ। ন দাতব্যং নযই্ব্যং ন হোতব্যং কদাচন ॥ ১০ ॥ জহমেকোক্ 
বৈ বন্দ) পৃজোহং ভবতাং দদা। মনা হি পালিত যুয়ং নিবসধ্বং যখান্থখং ॥ ১১॥ তল্স- 
তেোইন্ে! ন দেবোইন্তি যু্ম কং য্পরায়ণং । এতচ্ছত। তু বচনমৃবন্নঃ সর্ব এব তে ॥১২৪॥ পর- 

স্পরঃ লমাগম্য রাজানং বাক/মক্রবন্। শর ত£ গ্রমাণংধর্বস্ত ততো যক্জঃ প্রতিষিতঃ1৯৩| য্জৈর্বিন। 
নো? না জীন দেবাঃ স্বর্মনিবাপিনঃ। ন প্রীতাস্ত পুযচ্ছ্তি সম্যশ্ত চ বিবৃদ্ধয়ে ॥১৪॥ তন্মাদবজ্ৈষ্ 

মার্কডেয় কহিলেন, মুনে! আমি স্থাযুত- এর মাহ ব্য শ্রবণ করিতে উৎসুক হইযাছি। 

কোন্ ব্যক্তি এখানে সর্ব বধ-পাপভয়বিনাশিনী সিদ্ধ লাভ করিয়াছিলেন 1 ॥ ১ ॥ 

সনৎকুমার কহিলেন, স্থাণুমাহাত্য সবিশেষ সমস্ত শ্রবণ কর। যাহা শ্রবণ করিলে, লোকে 
সমুগ্ধায় পাপ ংইতে বিমুক্ত হয় ॥২। এই জগৎ এক ও তৎ্সংকারে স্থাবর জঙ্গম বিন হইলে, 

বিষ্ণুর নাভি হইতে সর্বলোঞ্পিতামহ ত্রন্ষার জন্ম হয় ॥৩॥ তাহ হইতে মরীচি প্রাছড়ত 

হন। মরীচির পুত্র কপ্তপ; কশ্ঠপ হইতে ভাস্বানের জন্ম হয়। ভাম্বানের পুত্র মন্॥৪॥ 
মন্গু ক্ষুৎকারে প্রবৃত্ত হইলে, তাহার মুখসংভব পুত্র উত্পন্ন হয়। এঁ পুত্র সাগরাস্তা পৃথিবীর 
রাজা ও ধূর্পর রক্ষিত] হইয়াছিলেন ॥ ৫॥ ৩াহ র পড়্ীর নাম ভয়া। তিনি সকলেরই ভয়াবহ! 

ছিলেন। তিনি মৃত্যুূপী কাপ হইতে সমুৎপন্না হন ।।৬॥ তাহার গর্ভে ছুয়াঝ! বেদনিদাক 
বেণের জন্ম হয়। রাজ ক্ষুত পুত্রের বদন নিরীক্ষণ করিয়া, অরণ্যে গমন করিলেন ॥ ৭ | 
তথায় ঘোর তপন্া ৪ ধর্ম ঘার! স্বর্গ ও পৃথিবী আবৃত করিয়া পুনরাবৃত্তিছ্থুলভ পরম ধর্ম প্রা 

হইলেন 1৮॥ তখন বেণ সমস্ত ক্ষিতিমগুলের রাজপদ গ্রহণ করিলেন। সেই কালাক্মজাস্বজ 

বেগ যাতামহের দোষে ॥ ৯॥ দুরাআ্বা। ও বেদনিন্দক হইয়া, নগরমধ্যে ঘোষণ| করিয়া দিলেন, 

কেহ কখন দান করিবে না, বজ্ত করিবে না ও হোম করিবে না])১*॥ এক আমিই সংসারে 

তোমাদের বদনীয় ও সর্বদা পু্জনীয়। আমিই তোমাদের পালন করিতেছি। তোমরা স্থখে 

বাস কর ॥ ১১॥ সংসারে অন্ত কোন দেবত। নাই, যাহাকে অদ্বিতীয়রূপে আশ্রয় করিতে 

পার। 
খধিগণ তাহ,র এই কথ] শুনিয়। সকলেই ॥ ১২॥ পর্বম্পর সমাগত হইয়া, রাঁজাকে বলিতে 

লাগিলেন, শ্রুতি ধর্শের প্রমাণ । তাহাতেই যজ্ঞ প্র।তহিত আছে। ১৩।॥ যজ্ঞ ব্যতিরেকে 

্বরধাসী অমরগণের প্রীতি সমুৎ্পন্ন হয় না। তাহার! প্রীত না হইলে, শগ্যবিবৃদ্ধির জগ্চ 

বর্ষম করেন না। ১৪|॥ এইবপে যঞ্ত ও দেবগণ স্থাবরজঙগম।আ্ক বিশ্ব ধাঃধ করিয়া জাছেন। 



১৮৩ বামনপুরাণম্ । [ ৪৭শ, অধ্যায়ঃ। 

দেখৈশ্চ খারধ্যতে সচরাচরং। এভচ্ছ তব। ক্রোধদৃষিব্রণঃ প্র/হ পুনঃ পুনঃ ॥ ১৫॥ নয ং 
ন দ্বাতব্যমিতযাহ ক্রোধমৃচ্ছিতঃ। ততঃ ক্রোধসমাবিষ্টা ধবদঃ সর্ব এব তে ॥ ১৬৪ নির্জনব্শ 

পৃতৈন্ডে কুশৈর্কজরপম ্তৈঃ | ততত্বরাজকে লেকে তমল। সংবৃতে তদা॥ ১৭॥ দস্ট্যতিঃ 
পড।মানাস্তানৃষীংস্তে শরণং ফযুঃ। ততন্তে ধর: সর্ব্বে মমংগুস্তশ্য বৈ কম্ঈং॥১৮॥ সব্যং তল্মাৎ 
সমুত্তক্থৌ। পুরুবে। হুশ্বদর্শনিঃ1 তমূচুখ বিঃ: সংবর্ব নিষীদ তু ভবানিতি॥ ১৯৪ ওস্মান্গিবাদ। 

উৎপন্ন বেণ্লষলগ্ব1ঃ। ততন্তে ধষযঃ সর্ব মমংথূর্দক্ষিণং করং॥ ২০॥ মথ্যমনেকরে 

তম্মিতৎপর্রঃ পুরুযোহপরঃ। বৃহচ্ছৈলপ্রতীকাছে। দিব্যলক্ষণলকতঃ॥ ২১॥ ধনুর্বাপা ক ৬ 

করশ্চক্র বজ্নমণম্বতঃ। তনুৎ্পন্নং তদ। দৃই। সর্ধে দেব:ঃ লবাদংাঃ॥ ২২ ॥ অভ্য'বঞ্চন্ 
পৃথিব্যান্তং রাজানং ভূমিপালকং। ততঃ স রঞ্জয়মাস ধর্মেণ পৃরথবীং তদা॥ ২৩। পিজা 
বিরঞ্জিতা তন্য তেন সা পরিপালিত1 ॥। ততো রাজেতি শবোধন্য পৃথিব্যাং রঞ্জনাদতৃৎ্ৎ ॥২৪॥ স 
রাজ্যং প্রাপ্য বৈনস্ত ক্ষিস্তয়'মাল পার্থিংঃ। পিতা মম অধর্শিষ্ঠো যজ্ঞবিচ্ছিত্িক,ব্রকঃ ॥ ২৫ ॥ 
কথং তপ্য ক্রিয়া কর্য। পরলোক্নুখাবহা। ইত্যেবং চিন্তয়ানস্য নারদো৮ত্যাজগাম হ।॥ ২৬॥ 
তন্মৈ স চ'সনং দত! প্রশিপন্ঠ্য চ পৃষ্টবান্। ভগবন্ সর্বলোবন্য জানালি ত্বং গুভাশুভং ॥ ২৭ & 
পিতা মম ছুরাচারে। দেবত্রান্ষণনিন্দকঃ। ন্বধর্শারহিতো! বিপ্র পরলোকমসপ্রুয়াৎ | ২৮॥ ততো 
ইত্রবীক্লারদ স্তং সতত! দিব্যেন চক্ষুবা। শ্লেচ্ছমধ্যে লমুত্পন্নং কয়কুষ্ঠনমন্থিত: ॥ ২৯॥ তচ্ছত্ব। 

সা শপ 

এই বথা কর্ণগোঁচর করিয়া, বেণ ক্রোধদৃতিস্খলন সহকারে বারংবার বলিতে লাগিলেন, 
কেহই দান বা যজ্ঞ' করিতে পাইবে না॥ তিনি ক্রোধে মুচ্ছিত হইয়া, এইরূপ কহিলে, 

ধষিগণ সকলে জাতক্রোধ হইয়া ॥ ১৫॥ তাহারে জ্জসমন্থিত মন্ত্রপুত কুশসমূহ ছারা নিহত 
করিলেন। তখন রাজ্য অরাজক হইলে, অন্ধকারে সমুদয় আচ্ছন্ন হুইয়। উঠিল ॥ ১৭। 
তন্লিবন্ধন, লোক'সকল দস্থ্যগণ কর্তৃক পীভামান হইয়।, এ দকল ধধির শরণাপন্ন হইল। তদ্দর্শনে 
খধিগণ সকলে মিলিয়া, বেণর কর মঞ্জন করিতে লাগিলেন ॥ ১৮॥ সেই সব কর মথিত 

হইলে, তাহা হইতে হুম্বদর্শন পুরুষ প্র.ছুভূতিহুইল। খধিগণ তাহাকে কহিলেন, তুমি নিষীদ 
অর্থাৎ নিষ হও ॥১৯॥ এ পুকষ হইতে ,বণের কল্ুষসস্ভৃত নিষাদ সকল সমুণ্পপ্ন হইল । 
অনন্তর খধিগণ বেণের দক্ষিণ হম্ত মন্থন করিলেন 1২০ ॥ দক্ষিণ কর মথমান হইল, তাহ! 
হইতে অপর পুরুষ প্রাছুত ত হুইল। এ পুরুষ বৃহৎপর্ধবতপ্রতিম ও দিব্যলক্ষণলাক্গত ॥ ২১ ॥ 
তদীয় হস্ত ধনুর্রবাণাক্কিত ও চক্র্বজপংযুক্ত । সবাদব সমপ্ত অমরবর্গ সেই উতৎ্পন্ন পুরুষকে 
অবলোকন করিয়া, তাহারে পৃথিবীতে ভূমিপাল রাজা রূপে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ২২॥ তিনি 
রাজপদে প্রতিষ্িত হইয়া, ধশ্খানূসারে পৃথিবীর রঞ্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৯৩॥ তীয় পিত! 
ৰেণ পৃ্িবীর বিরসা সমুৎপাদন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁ রে পালন করিতে লাগিলেন । 
এইরূপে পৃর্থিধীর রঞ্জন করাতে তাঙ্ঠার নাম রাজ। হইল ॥ ২৪ ॥ সেই বেণভনয় রাজ্য 

প্রাপ্ত ও রাজ হইয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন, মদ্দীয় পিতা নিতাস্ত অধার্টিক ছিলেন এবং 
যচ্র সক্ষলের উৎ্সাপন করিয়াছেন ॥ ২৫ ॥ কিরূপে কীদৃশ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে, তীহায় 
পরলোকে ম্খভোগ হইতে পারে? এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন লময়ে নারদ সমাগত 
হইলেন ॥ ২৬॥ তখন তিনি দেবর্ধিকে বদিতে আসন দিয়, প্রণাম করিয়া, জিজ্ঞাস 
করিলেন, ভগবন্! আপনি সকল লোকেরই গুভাগ্ুভ সবিশেষ বিদ্িত আছেন ॥ ২৭ ॥ মদীয় 

পিভা ছুরাচার, বেদনিদক . ও স্বধর্মবিবঞ্জিত ছিলেন। তদবস্থাতেই তাহার পরল্োক- 
প্রাপ্তি হইয়াছে | ২৮। দেবমি নারদ দিবা দৃষ্টি সহায়ে অবগত হইয়া, তাঁকে কহিলেন. 
ভোষার পিতা “মচ্ছমধ্যে সমুত্পন্ন ও ক্ষয়কুষ্ঠটসমন্থিত হইয়াছেন ॥ ২৯ || 



৪৭শ, অধ্যায়ঃ| বামনপুরাণমূ। ১৮১ 

বচনং তন্য নারদশ্য মহাত্মনঃ। চিন্তয়ামাস ছুঃখার্তঃ কথং কার্ধ্যং ময়া তবেৎ ॥ ৩*॥ ইত্ট্েবং 
চিন্তয়ানদ্য মতিঞ্জাতা মহাস্বনঃ। পুত্রঃ স কথ্যতে লোকে বঃ পিতৃংষায়তে তন্;ৎ। এবং 
সঞ্চিন্তা স তদ। নারদং পৃষ্টবান্থুনিং ॥ ৩১ ॥ 

নারদ উবাচ। গচ্ছ ত্বং তন্ত তং দেছং তীর্থেযু কৃরু নির্শলং। যত্র ম্নাতে। মহতরং সরঃ 
সম্নি'হত' প্রতি ॥ ৩২ ॥ এতভ্ছ-ত্বা তু বচনং নারদম্য মহাত্মনঃ। িস্তয়ামাল তং দেশং রাজা 
সচজগামহ॥ ৩৩ ॥ সগত। উত্তরং দেশং মনেচ্ছমধ্যে দদর্শ হ। কুষ্ঠয়োগেণ তং বীক্ষ্য জয়েণ, 
চ সমন্বভং ॥ ৩৪ ॥ ততঃ শোকেন মহত! সংতপ্ডে। বাক্যমব্রবীৎ | হা শ্লেচ্ছ! নোৌ।ম পুরুষং স্বগৃহঞ্ 

নয় ম্যহং ॥ ৩৫1 তত্রাহমেনং নিরুজং করিষ্যে যি মন্তথ । তথেতি লর্বতে | শ্নেচ্ছাঃ পুরুবং তং 

দ্াপরং ॥ ৩৬ ॥ ডঃ প্রণতসর্বাজ্গ। যখ। ছজানালি তত কুরু। ততঃ আনীয় পুরুষ ন্ শিবিকা- 
বাহনোচিত।ন্ ॥ ৩৭ ॥ দত! শুল্ক দিগুণং ন্ুখেনানীয়তাং ছিঃ | ততঃ শ্রত্ব তু বচনং তস্থ 
রাজ্ে। দয়াবতঃ ॥ ৩৮ ॥ গৃহীত্ব। শিবিকাং ক্ষিপ্রং কুরুক্ষেত্রেণ যান্তি তে । তত্র ন'ত্বা স্থাণুত খর্মব- 
তীর্য্য ততো গতাঃ ॥ ৩৯ ॥ ততঃ সরজা মধ্যাহে তং াপয়িতু মুদ্যঠঃ। ততো বাযুরন্তরি,ক্ষ 
ইদং বচনমব্্বীৎ ॥ ৪৯ ॥ সা তাত সাহসঙ্কার্ধাস্তীর্ঘং রক্ষ প্রযত্রতঃ । জয়ং পাপেন ঘোকেণ 
অতীবপরিৰ্টিতঃ ॥ ৪১ ॥ বেদনিন্দা মহত পাপং তস্যান্তে নৈব লঙযতে। সোয়ং আতে। 

মহত এঁং নাশগ্ষাতি ত৭ক্ষণ:ৎ | ৪২॥ এতঘায়োর্বচ; আতা ছুঃখেন মহ্ঞান্িতঃ। উবাচ 

শোকসন্তপ্তস্তস্য ছুঃখেন দুঃখিত ॥8৩0॥ প্রায়শ্চিত্তং করিষোইহং যদ্দদিষ্য স্ত দেঝ্তাঃ। ততন্ত। 

মহ,আ্ব| নারদের এই কথা শুনিয়া, তিনি অতিমাত্র ছুঃখিত হই, ভাবিতে লাগিঞেন, 

আমার এখন কি করা কর্তব্য ? ৩০ ॥ এইরূপ চিস্তা করি.ত করিতে, সেই মহাক্সার মনে 

হইল, শাহাঞ্চেই পুত্র বলে, যে পিতাকে ভয় হইতে পরিত্রাণ করে ॥৩১॥ এইপ্রকার 
চিষ্তানস্তর তিনি দেববিকে জিঞ্ঞাস। করিলেন || ৩১ ॥ 

দ্েবমি কহিলেন, তুমি তীর্থ সকলে গমন করিয়া, তধীয দেহ নিমগ্ন কর। সরংনানিধ্যে 
যে মহাতীর্থ আছে, তথায কান করিলে, শুদ্ধিংঘটন হইবে ॥ ৩২ ॥ 

মহান নারদের এই কথা কর্ণগোচর করিয়া, তিনি মনে মনে ম্নেচ্ছ.দশের চিত্ত। করিতে 
লাগিলেন। অনন্তর সেখানে গমন করিলেন ॥ ৩৩ ॥ তিণি উত্তর দেশে গমন করিয়!, গ্েচ্ছ- 
মধ্যে দেখিংলন, পিতা কুষ্ঠঠরাগে ও ক্ষয়রোগে শাক্রান্ত হইঃ] রহিয়াছেন ॥ ৩৪ ॥ তঙ্গর্শনে 
শোকসন্তপ্ত হয়ে বলিতে লাগিলেন, হা শ্লেচ্ছগণ ! আনি নমঙ্গার করিতেছি। এই পুরুষকে 

নিজ গৃহে লইয়! যাইব ॥ ৩৫ ॥ যদি তোমাদের অভিমত হয়, ত হ| হইলে তথায় লইয়। গিয়া, 
ইহারে রোগমুক্ত করিব। শ্লেচ্ছগণ সেই দয়াপর রাজার কথায় সম্মত হইল ॥ ৩৬॥ এবং 
সর্ধাঙ্গে প্রণাম করিয়। কহিল, আশনি যাহা জানেন, তাহাই করুন । তখন বেণতনয় শিৰিক1- 
বাহক পুরুষিগকে আনয়ন করিয়া ॥ ৩৭ ॥ দিগুণ শুক্ক দানপূর্বক কহিলেন, ইহাকে সুখে লইয়া 
চল। তাহার দয়াবান্ রাজার কথা শুনিয়া ॥ ৩৮ ॥ শিবিক] গ্রহণ কিয়, দত কুরক্ষেত্রে 
লইয়া চলিল। এবং তথায় আনয়ন করিয়া, স্থাণুতীর্থে অবতরণ পূর্বক স্বস্থানে প্রস্থান 
করিল ॥ ৩৯ ॥ অনস্তর রাজ মধ্য।হ্ছে তাহারে নান ক্াইতে উদ্যত হইলে, বাধু অন্তরিক্ষে 
থাকিয়া, তাহাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৪০ ॥ তত! এহ সাহসের কার্যে প্রবৃত্ত হইও না। 

প্রধস্রপূর্ব্বক তীর্থ রক্ষ। কর। এই ব্যক্তি ভয়ঙ্কর পাঁপে অতিমাত্র পরিবেষ্টিত হুইয়'ছেন | ৪১। 
বেদনিন্দ। মহাপাপ, তাহার অস্ত লাভ হুওয়] ছুর্ট । অতএব এই ব্যক্তি স্নান করিলেই, তৎ- 
ক্ষণাত্ড এই মহাতীর্থ বিনষ্ট করিবে ॥ ৪২ ॥ রাজা বাম্র এই কথা কর্ণগোচর করিয়া, অতিমাত্র 
ছুঃথিত হইইলেন। এবং তর্দীর ছু:খে দুঃখিত হইয়া, শোকসন্তপ্ত চিত্তে কহিতে লাগিলেন ॥ ৪৩ 

সপ 



২৮২ বামনপুরাণম্। [ ৪৭, অধ্যায়ঃ । 

দেবতাঃ সর্ব! 'ইদং বঃনমক্রবন্॥ ৪৪ ॥ অ্বত্ব। সত্বা চ তীর্থে ত্বমতিবঞ্চত্ব বারিণা। আগসো 
লুষ্পনং যাবৎ, প্রা কূলাং সরন্বতীং॥ ৪৫17 অঅত্ব! মুক্তিমবাপ্লোতি পুরুষ? শ্রস্য়ার্তঃ। 
এষ ত্বপোষণপরে! দেবদূষণহত্পরঃ ॥ ৪৬ ॥ ব্রাক্ষণৈশ্চ পত্ধিত্য-ক্ত। নৈষ শুদ্ধ্যতি 'কর্ছিচৎ। 
তন্ম'দেনং সমুন্দিন্ত সত্ব ভীর্থেধু তক্তিহঃ 18৭1 অভিষিঞ্চত্ব তোষেন ততঃ 'পুতো! ভবিষ্যতি। 
ইত্যেহদ্চং শ্রত্ব। বৃত্ব' ওস্যাশ্রমস্ততঃ ॥ ৪৮ ॥ তীর্থধীআং যযৌ রাজা উতদ্দস্ত জনকং স্বকং। 
স তেঘাপ্নবনং কুর্বংক্ভার্থেযু চ দিনে দিনে ॥ ৪৯ ॥ অভষিঞ্চ স্ব: পিতরং তীর্থতে'য়েন নিত্যাশঃ। 
এতন্মিকসিৰ কালে তু সারমেয়! জগাম হ॥ ৫০ ॥ স্থাণোম্মঠে কৌলপতির্দেবদ্রব্যস্য রাক্ষতা। 
পারগহস্য ভ্রৰাদা পাপ লয়ঠা স?1॥৫১॥ প্রিঃস্ত্ সর্ব,লাকেবু দেবকার্যপরায়ণঃ। তশ্যৈবং 
বর্তখাননা ধ্শামার্গে স্থিতশ্য চ। ৫২৪ কালেন চলিত। বুদ্ধির্দেবজব্যস্য নাশনে। তন! 

ধর্শেণ যুক্তপ্য পঞঃলোকগতস্য চ & ৫৩ ॥ ঘৃই বযমোহব্রবীঘবাক্য শ্বচযানিং ত্রজ ম।চিরং 
তা নত্তরং আাতঃ শ্বাবৈ দৌশদ্ধিকে বনে ॥৫৪॥ ততঃ কালেন মহতা'শ্বযুখপরিারিতঃ 
পরতৃভঃ সারমেয় ছুইখেন মহতা বৃতঃ ॥ ৫৫ ॥ ত্যক্ত ছ্বৈতবনং পুণ্যং লাগ্গিহত্]ং যযৌ সরঃ 
ভন্মিন্ প্রবিইমানস্ত স্থ'ণোরেব প্রপাদত্ডঃ ॥ ৫৬ ॥ অতীব তৃষয়। যুত £ সরম্থত্যাং মমজ্জ হ। 
তত্র সংগ্লুতদেহস্ত বিঘুক্তঃ সর্ব কন্ছিষৈঃ ॥ ৫৭ ॥ আছ্ারলোভেন তা প্রবিধেশ কুলং মঠং। 
প্রবিশন্তং তদ দুষ্ট? শ্বানং ভয়নম'ন্ব জং ॥৫৮॥ মন তং পরম্পর্শ শনকৈ; স্থাণুশীর্থে মমজ্জ হ। 
পাততঃ পূর্ব ীধর্থধু বগ্রুধৈ: রিষে চদঃ | ৫৯॥ শুনোহদ্য গান্রসংভূতৈরর্কি্দুতিঃ স সিঞিতি2। 

এই ব্যক্তি ঘোর পা.প অতিমান্র পরিবেষ্টিত নহেন । অতএব দেবগপ যেরূপ বলিবেন, তদন্থ- 
রূপেই জামি প্রায়/শ্চত্ত করিব । তখন দেবগণ বক্ষ্যমাণ বাঞ্ছ্যে কহিলেন ॥ ৪৪ ॥ তুমি প্রত্যেক 
তীব্থ স্নান করিয়া, শ্বকী॥় সলিলে ইহাঁরে অভিষিক্ত কর । যাবৎ পাপের ক্ষয় ন। হয়, তাবৎ গ্রুতি- 

কুলবাহিনী নরশ্বতীতে ॥ 3৫ ॥ শ্রদন্ধানহকাণে ন্লান করিলে, লোকে মুক্তিল'ভ করিয়া থাকে । 
এই ব্যক্তি আত্মপোষণপর ও দেষদূষণতং পর ॥ ৪৬ ॥ তজ্জন্ত ব্রাহ্ষণগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া"ছ, 
কখন শুধ্ধিলাত করিবে না। অতএব স্বয়ং ইহু' উদ্দেশে তুমি তীর্থ স€লে ভক্তিপূর্ব্বক ॥ ৪৭ ॥ 

নান করি 1 সলিল দ্বারাই ইহারে অভিষিক্ত কর 7 তাহ, হইলেই সর্বথ। শুদ্ধি সম্পন্ন হইবে। 
রাজ! দ্বেবগণের এই কথ। শুনি১1, তাহার জন্ত আশ্রম নির্মাণ করিয়া ॥ ৪৮ ॥ আপনার সেই 
জন,.কর উদ্দে শ তীর্থযাঃ। করিলেন এবং প্রতিদিন সেই সকলে ন্লান ॥ ৪৯ ॥ এবং স্বীয় পিতাকে 

নিত্য অভিষেক ক তে লাগলেন । এই সম. এক কুকুর স্থাখুমঠে গমন করিল। সে পূর্বে 
কৌলগণের অধিনায়ক ছল, দেবদ্রব্যের রক্ষা ও নর্বগ। তত্তৎ দ্রব্যের পরিথহ 
করিত ॥ ৫* ॥ ৫১ ॥ এবং দেবকার্ধ্যপরায়ণ ও তজ্জন্ত সকল লো.কর প্রি ছিল। এইরূপে 
ধর্শমা,গঁ অংস্থানপুর্্বক জীবনযাত্রা! নির্বাহ করিতে করিতে ॥ ৫২ ॥ কালদহুকাঁ.র দেবদ্রব্যের 
বিনাশলাধনে তাহার মতি হুইল । ইঈরশ অধর্মে ব্যাপূত হওয়াতে, মৃত্যু তাহারে আক্রমণ 
করিল ॥ ৫৩॥ লে পরলোকে গমন করিলে, যম তাহারে দর্শন করিয়া কহিলেন, তূ'ম এখনই 
কুক্ুরযোনি লাভ কর। তাহার বাক্যের অবসানেই সে সৌগদ্ধিকবনে কুকুর হইয়া দন্গিল ॥ ৫৪ 
অনভ্ভর ককাল অতীত হই.ল, সে কুক্কুরযুথে পরিবৃত ও পরিতৃত হুইয়া, একান্ত ছুঃখাক্রাস্ত 
হদয়ে ॥ ৫৫ ॥ দ্বৈতবন/ত্যাগ ক'রয়া, লাগিহত্য “সরে গমন করিল। তথা প্রবেশ করিবামাপ্র 
স্বাধুর প্রসাদে ॥ ৫৬ ॥ অতীব পিপাসাযুক্ত হইয়া সরন্বতীতে মগ্ন হইল। তদীয় কলেবর সরম্বতী- 
সলিলে পরিস্গত হইলে, সমুদয় পাপ দূরে গমন করিল &৫৭॥ তখন জাহারলোতে কুলমঠে 
প্রবিষ্ট হইল। তথায় সে ভীতচিত্ে প্রবেশ করিতে;ছ দেখিয়া ॥ ৫৮ ॥ বেশ ধীরে ধীরে তাহাগ্গে 
সতর্শ করিয়। স্থাধুতীর্ধে মন হঈলেন। পূর্বতীর্ঘ নক.ল পতিত ও তাহাদের জলবিক্টুতে পর্গি' 

পক সপ পাপ পাপ পপ াপাাপাস্পিলা্ পা ৮০ 



৪৭শা, অধ্যায়ঃ | ] বামনপুরাণম্। ১৮৩ 

বিয়ক্তচিত্তঃ সগুনঃ পেন চততঃ পরং॥ ৬* ॥ স্থাণুতীর্ঘদ্য মাহাত্ত্যাৎ ল পুত্রেণ চ তারিতঃ 
নিয়তন্ততক্ষণাজ্জাতো দ্রিব)দেহদমন্থিতঃ | গ্রপিপত্য তদ। স্বাঁঞু** স্তিং কর্ত,ং গ্রচক্ষমে ॥ ৬১ ॥ 

বেণ উব'্চ । ,প্রপদ্যে দেবমীশানং ত।সজং চক্রভূষণং। মহাদেবং মহ্থাতআ্আানং বিশ্ব 
ক্রগতঃ পতিং॥৬২॥ নমন্তে দেংদেবেশ সর্বশক্রন্ষিদন | (বেশ বলিবিষন্ দেবৈ- 
দৈত্যৈশ্চ পুর্জিত॥ ৬৩ ॥ ব্রিরূপাক্ষ সহশ্রাক্ষ যক্ষ যক্ষেশ্বরপ্রিয়। শর্তঃ পানিপাদ তং 
সর্ব .ত হক্ষিশিরোমুখ ॥ ৬৪ ॥ সর্বতঃ শ্রুতিমলোকে সর্বমবৃতাতিষ্ঠসি। শঙ্কুকর্ণমহাকর্ণ 
কুম্তকর্ণার্ণবালয় 1 ৬৫ ॥ গজেন্দ্রকর্ণ গোকর্ণ পাণিকর্ণ নমস্ত তে। শতজ্িহব শতাবর্ত পতোদয় 
শতানন ॥ ৬৬॥ গায়ন্তি ত্বাং গায়ছিণে। হার্কয়স্ত)রুমর্কিণঃ । ব্ত্রক্মাপং ত্বাশতজ্ঞক্ডোরূধ্ব ং 
স্বামিহ মেনিরে ॥৬৭॥ মৃূর্ধোৌহি তে মহামূর্তে নমুদ্রাস্ত ধর+তথা। দেবতাঃ সর্ব এবাত্র 
গোষ্জে গাব ই'াসতে ॥৬৮॥ শরীরে তব পন্তামি সোমমগ্রং জজেশ্বরং | নাগায়ণং তথা সুর্ধযং 
ব্রদ্মাথং চ বৃহস্পতিং ॥ ৬৯ ॥ ভগবন্ কারণং কর্যাং ক্রিম] ক রণমেব তৎ। গ্রভবঃ প্রঅয়শ্ডৈব 

সদসচ্চাপ দৈবতং ॥৭০ ॥ নষে। ভষয় খর্ব বরদাক্জোগ্ররাপণে | ভন্ককান্দ্রহঞ্ধে চ 
পশ্গনাং পঙয়ে নমঃ ॥ ৭১ ॥ [ন্ত্রটায় [ন্রশীর্যায় ভ্রিশূলাসক্তপাণয়ে। ত্র্যস্থকায় তিনেত্রা় 

ঝিপুরদ্ব নমোইস্ত তে॥ণ২॥ নমো দগ্ডায় চণ্ডায় অগ্ডাঠোৎপত্তিহ্বেতবে। ভি্িমা”ক্- 
হস্তায় দাঁওমুণ্ডায় তে নমঃ॥৭৩।॥ নমোর্ধকেশদংঘ্রায় শুক্লায় বিরুতায় চ।* ধৃঅলোহিত্ত- 

সেচিত ॥ ৫৯ ॥ এবং অধুন1 এ কুকুরের গা্রসভভূত সঞ্জিলকপায় স“সক্তি হওয়াতে. তিনি ক্ষণমধধ্য 
সংসারে বিরক্তচিত হইয়] উঠিলেন ॥ ৬০ ॥ এইরপে স্থাণুতীর্থের মাহাত্রেট পুত্র তক উদ্ধাবুলাত 
হইবো, তিনি তত্ক্ষণাঁৎ দিব্যদেহসম,দ্বত ও জিতাত্বা হুইয়। উঠিংলন। ছুখন প্রপিপাতপুর্ববক 
স্থাধুর স্ততিগানে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৬১॥ তুমি দিব্যলীলাবিগ্রহ ও সকলের নিয়ন্ত। এবং চন্দ্র 
ভূষণ। আমি তোম]র শরণ,'পন্ন হই। তুমি মহাদেব, মহাক্সা ও বিশ্বন্ধগতের পত। ছ্ধাম 
তোমার শরণাপন্ন হই ॥ ৬২॥ হে দ্েবদেবেশ! হে সর্বশক্রবিনাখন ! তুমি দ্ববগণেরও 
ঈশ্বর $ তুমি বলবান্দিগকে বি&ন্ধ করিয়৷ থাক এবং দেব ও দৈত্যগণ তামার পৃজা। করেন। 
তোমারে নমস্কার করি ॥ ৬৩॥ তুমি বিরূপাক্ষ, সহত্রাক্ষ ও ত্রিলোচন। তুষি যক্ষেশ্বরের 
পরমপ্রীতিভাজন। মকল দিকেই তোমার পাণিপাঘ বিস্তৃত। তোমার অক্ষ, মুখ ও, ষস্তকও 
বিশ্বে তদাদি তদত্ত বাপিয়া আছে ॥ ৬৪॥ তুমি সংসারে সর্বধতঃ শ্রুতিমান্ এবং সমুদায় 

আবৃত করিয়া, বিস্াজ করিতেছ। তুমি শঙ্কুকর্ণ, মহাঁকর্ণ, কুম্তকর্ণ ও অর্পৎনিলয় ॥ ৬৫& তথ 
গজ্জেন্দ্রকর্ণত গোকর্ণ ও পাণিকর্ণ / তোমারে নমক্কাঁর। তুমি হাতজিহ্ব, ম্তাধ্ত, শঙতোদর ও 
শত,নন 1 ৬৬॥ গায়ত্রীর উপাপকগণ তোমার মহিমা গান করেন ও অর্কের.'উপাসকগণ 
অর্করূপী তোমার স্তব করিয়া থাঁকেন। তুমি ব্রদ্বন্বরূপ ও শতব্রতুর ডঞ্ধে বিরাঞ্রমান বঝিয়া 

পরিগণিত হও ॥ ৬৭॥ তুমি মহ্থামুতি। গোষ্ঠে গো! সকলের ন্যায়, তোনারই মৃষ্তিতে সমুদ্র 
সকল, দেবতা ঘমগ্র ও এই সমস্ত মর্দিনীমণ্ডল প্রতিচিত আছে ॥ ৬৮॥ আমি তোমার শরী,র 
সোম, অগ্নি, বর্ধণ নারাযণ, হুর্যয, ব্রন্জা, তথ, বৃহস্পতিকে অবলোকন করিতেছি ॥ ৬৯॥ হে 
তগবন্! ভূমিই কারণ ও কাধ্য। তুমিই ক্রিয়া ও তাহার কর্তা । তুমিই সহি ও প্রবয়। 
তুমিই সদসৎ ও তাহার জধিষ&তৃদ্দেবত। || ৭* || তু'ম ভব, শর্ব, বরদ.ও উগ্রনপী; তোমাকে 
নমস্কার । তুমি অন্কধকান্জরের নিহস্তী ও পশুগণের পতি; তোঁম'কে নমস্কার 1৭১॥ 

তুমি ত্রিজট ও তিশীর্ষ। তুমি ত্রিশুলালক্তপাণি, ত্রন্থক, তরি ও ব্রপুরলিহত্তাঁ। €তামারে 
নমুক্কীর ॥ ৭২॥ ভুমি দগুন্বরূপ, চওন্বরূপ, অগুদ্বরূপ এবং উৎপ।ত্রর ণ্ছুন্বপ।; ভোমাকে 

নমস্কাব। তুমি ডিগ্ডিমাসক্তহন্ত € দগিমুণ্ড; তোমাকে নমস্কার ॥ ৭৩॥ তুণ্মি ভর্ধকেশ ও 
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কুষায় নীলগ্রীব'র় তে নমঃ ॥+88॥ নমোল্তপ্রতিরপায় ব্রিপায় শিহায় চ। হৃুর্য্যমাল!য 
সুর্ধযায় স্বরূপধ্বজযালিনে ॥ ৭৫ নমে! নানাভকামায় নমঃ পটুতরায় চ। নম গণেম্ত্রনাধায 
বৃষস্থন্কায় ধন্ধিনে ॥ ৭৬ ॥ সংক্রদনায় চণ্খয় পর্ণধাঝপুটায় চ। নমমে। ছিরণারর্ণায় লমঃ কনক. 

বঙ্চলে ॥ ৭৭ ॥ নমঃ স্ভতার স্ততযায় স্তিস্থায় নমোত্ত তে। সর্ববায় দর্বতক্ষায় সর্বভৃত- 
শরীরিণে ॥ ৭৮ ॥ নষে। হো চ হস্তে চ সতোদশ্রপত্তাকিঞ্জে। নমো মায় অন্তরার নমঃ 

কটকটায় চ॥৭৯॥ নমোহইস্ত কৃশনাশার শর়িতায়োখিতায় চ। স্থিতায় ধামসারায় মুণ্ডায় 
কুটিলার চ॥৮* ॥ নমে! নর্ভনশীলায় লয়বাপ্ত্রশালিনে | নাটোপহারলুন্ধার মুখবাপিত্র- 
খখলিনে ॥৮১॥ নমো! জোষ্ঠায় শ্রে্ঠায বলাতিবপঘাতনে। কাগনাশায় কালায় সংসাব- 

ক্ষ৫রূপিণে ॥ ৮২ ॥ হিমবদ্দ,কিতৃর্ভত্রে তৈরব্ায় নমে'আ্ততে । উগ্রায় চ নমো নত্যং নমোত্ 

দশবাহবে।। ৮5 1॥ চিতিভন্প্জিয়ায়েব কপালাসক্তপাণষে । হিতীষণায় তীগ্ায় হিমব্রত- 

ধরায় $ 1৮৪।। নমো! বিক্ৃতবক্তাধ কক্রপ্রান্তে খরদুষ্য়ে। পক্কামমাংসলুন্ধায় তুশ্মীবীপাপ্রিয়ায় 
চ11৮৫।| নষে। বৃষাক্ক বুষ্টায় গোমিভে নমতে নমঃ । কটং কট'য় ভমায় নমঃ পচপচায় 

চ।।৮৬ | নমঃ সর্ব ংরিষ্ঠার় বরাধ বরদায়িনে। নমে]| বিরক্তবক্ষ় ভাবনায়াক্ষমালিনে 1৮৭1 
বি জদভেদভিরায় ছায়ায়ৈ তপনাযর় চ। অঘোরঘোরন্পায় ঘোরহোরতয়ায় চ.)৮৮॥ নমঃ 
শবায় শাস্তায় নম্ঃ শাস্ততমার় চ। বছনেত্রঙ্পালায় একমুর্ডে নমোত্ব তে ॥ ৮৯।। নম: 

ভদ্ধদতঘ্ ; তুমি শুক্র ও বিকৃতিশ্বরপ। তুমি ধৃত, লোহিত, কৃষ্ণবর্ণ ও নীলগ্রীব; তোমারে 
নমস্কার ॥ ৭৪ ॥ তুর্মি অপ্রতিরূপ, বিরূপ ও শিবন্দরূপ। তুমি হূর্যমাল ও স্প্যন্বরূপ এবং 
স্বরূপধ্বজমালায় অলঙ্কৃত; তোমাকে নমস্কার ॥ ৭৫॥ তুমি বহুরূপ ও অভি মন ; তোমাকে 
নমস্কার । তুমি পটুভর $ তোমাকে নমস্কার । ৭৬॥ তুমি সংক্রনান ও পর্ণধারপুট এবং চণু- 
স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার । তুমি ছিরণাবর্ণ। তোমাকে নমস্কার । তুমি কনকথ্চাঃ ; তোমাকে 

নমস্কার || ৭৭ ॥ তুমি স্তত, স্তত্য ও স্ততিস্থ। তোমাকে নমঙ্কার। ভুমি সর্ব, সর্বভক্ষ ও 
সর্বভূতশরীরী ॥ তোমাকে নমন্কার ॥ ৭৮॥ তুমি হোতা, হস্ত ও সিনতাদগ্রপতাকী $ তোমাকে 

নমন্কার ৷ তুমি নমন্বরূপ ও মন্তস্বরূপ।; তোমাকে নমস্কার। তুমি কটকটন্বরূপ; তোমাকে 
নমস্কার ॥৭৯॥ তুমি কৃশনাশ, শয়িত ও উখিত$ তোমাকে নমক্কার। তুমি স্থিত, ধাম- 

সার, মুণ্ড গ কুটিল) তোমারে নমস্কার ॥ ৮০ ॥ তুমি নর্ভনশীল ও লয়বাদিত্রশালী, ঘ্োমাকে 
নমস্কার । তুমি নাট্যোপহারলুক্ধ ও মুখবাদ্যশালী; “তানাকে নমস্কার ॥৮১॥ তুমি জোম্ঠ, 

শ্রেষ্ঠ, বলাতিবলঘাতী, কালনাশক, কাঁলম্বরূপ ও সংসারক্ষয়রূপী ; তোমাকে নমঙ্কার ॥ ৮২। 
তুষি হিমালয়তুহিত র ভর্ত। ও তৈ"ৰ; তোমাকে নমস্কার। ভুমি উগ্র; তোমা.ক নিত্য 
নমস্কার করি। তুমি দশবান্থ; তোমাকে নমস্কার || ৮৩॥ তুমি চিতিভম্প্রিয় ও কপাল- 
স্তপাণি; তুমি বিভীযণ ও তীম্ম এবং হিমব্রতধর ; তোমাকে নমস্কার ॥ ৮৪ ॥ তুমি বিকৃত- 
বক্ত ও বক্ত প্রান্তোগ্রদৃষ্টি তোমাকে নমঙ্কার। তুমি পর ও আমম"*স লুন্ধ। তুমি 
ভূষ্বী ও বীণাপ্রিয়/ তোমাকে নমস্কার ॥ ৮৫ ॥ তুমি বৃযাক্কবুই ও গোমিৎ; তোমাকে নমন্ব।র | 
ভুমি কটংকট ও পচপচ এবং ভীমস্বরূপ £ তোমাকে নমস্কার ॥ ৮৬॥ তুমি সর্ববরিষ্ঠ, বরদানী 
ও বরস্বরূপ। তোমাকে নমক্কার। তুমি বিরক্রবক্ত, ভাবন ও অক্ষমালী; তোমাকে নম- 
ক্কার ॥৮৭ ॥ ভূমি বিতেদভেদভিন্নস্বরূপ এবং ছাঃ ও তপনম্বরূপ; তুমি অঘোর ও ঘোররূপ; 
তুম ঘোর ও ও ঘোরতরম্বরূপ ; তোমাকে নমস্কার || ৮৮॥ তুমি শিব ও শাস্তত্বরূপ ; তোমাকে 

নমস্কার । ভুষি শান্ততম; তোমাকে নমস্কার । তুমি বছনেত্রকপালন্বরূপ; তুমি এককুর্ঠি; 
তোমাকে নমক্কার |৮৯ ॥ তুমি ক্ষুদ্র, লুন্ধ ও যজ্ভাঁগপ্রিয়;ঃ তোমাকে নমন্কার । তুমি 



৪৭শ,) অধ্যায়ঃ । | বামনপুরাণমূ। ১৮৫ 

ুদ্রায় লুায় যক্জভাগপ্রিদায় চ। পঞ্চালায় সিতাজায় নম! যমনিঘ মিনে | ৯৯1 নমশ্চিত্ৰোরু- 
ঘণ্টার ঘণ্টাধন্টনিঘন্টিনে। সহশ্রশতঘন্টায় ঘণ্টামালাবিভূষণে ॥ ৯১॥ প্রাপিসংঘষ্রঘন্টা 
নমঃ কিলকিলাপ্রুয । হুংহংঙ্গারাঁয় পারায় হৃষ্কাঁরায় প্রিয়ার চ।।| ৯২।॥। মমঃ সমস-ম 

নিভ্যং গৃহবুক্ষনিকেছ্নে | গর্ভমাঁংসশৃগালাঁয় তারকার তরায় চ ।৯৩।।| মমো বজ্ঞায় 
ঘজিনে হুতার প্রহছুতায় চ। যজ্ঞঝাঁহায় হব্যায় তপ্য'য় তপশায় চ।৯৪| নমস্তণ্ডায় ভূগ্যায় ভুগ্ডানাং 
পতয়ে নমঃ । অনদাঁয়ান্নপতকষে নমে। নানাম্রভোজিনে ।। ৯৫।। নমঃ সহম্রশীধায় সহশ্রচরণায় 

চ। সহক্রোদ্যতশৃলায় লহত্রাভরণায় চ || ৯৬।। বালান্ুচরগোপুজ্রে বাললীলাবিলা সনে । 

নে! বালায় বৃদ্ধার ক্ষুনায়ক্ষোভণার 51 ৯৭।। গঙ্গ লুলিতঞ্চেশায় মুঞ্জকেশায় বৈ নমঃ 
নমঃ যট কর্দতুষ্টার ত্রিকর্্মনিরতীয় চ॥ ৯৮ ॥| নগ্নগ্রাণায় চণ্ডায় কৃশায়াক্ফে,টনায় চ। ধর্থার্থ- 
ক।মমোক্ষাপ?ং কথ্য য় কথনায় চ॥1৯৯।। সাংখ্যায় পাংখ্যমুখ্যায় সাংধ্যযোগমুখায় চ। নমো 

শ্বিংখর”্যার চতুষ্পথয়থায় চ।। ১ || কৃষ্ণাঁজনোত্তরায়ায় হরিক্ষেশ নমোস্ততে। ত্যান্বিকা 
বি্নাথায় ব্যজাব্যক্তায় বেধ,ল ॥ ১০১ || কামকামদ্ কামত্ত্র তৃপ্তাতৃপ্তবচারণে । নমঃ 

সর্ধব?য়াপন্ন কল্পসন্ধ্যাবিচারিণে || ১*২ । মহাঁদত্ব মহাধাহো মহাঁবল নমোস্বতে । মহামেঘ- 
ধরগ্রখ্য মহাকাল মহাঁছু/তে || ১০৩ || মেঘাতর্ত যুগাবর্তচন্দ্রার্কপতয়ে নমঃ ত্বমন্মনরতোক্তা 

চ পক্কতুক্পাবনোহনলঃ |॥ ১০৪ || জর'যুজাশ্চাগুজাশ্চ ন্বেদেোত্তিজ্জাশ্চ তে নমঃ । তমেৰ 

পঞ্চাল, সিতাঙ্গ ও যমের নিয'মতা। তোমাকে নমঙ্ধার | ৯০ ॥ তুম চিত্রোরুঘণ্ট ও ঘণ্টা- 
ঘণ্টনিঘণ্টী। তোমা,ক নমস্কার। তুমি সহস্রশতঘণ্ট ও ঘণ্টামালাবিভূষিত; তোমাকে 
নমঙ্কার ॥ ৯১॥ তুমি প্রাণিসংঘক্টঘ স্বরূপ তুমি কিলকিলাপ্পিয়।' তোমাকে নমস্গার। 
তুমি হুহস্কার, পার হুঙ্কার ও প্রিয়ন্বরূপ। তোমাকে? নমস্কার ॥৯২॥ তুমি সমনম ও গৃহ- 
ক্ষেব্রনিকেতন।; ঠোমাকে নমঞ্কার। তুমি গর্ভমাংসের শৃগালম্বরূপ এবং তারক ও তরম্বরূপ 3 
তোমাকে নমন্কার || ৯৩॥ তুম যঞ্ড ও যান; তুমি হুত ও গ্রহৃত। তোমাকে নম- 

স্কার। তুমি যজ্ঞবাহ, হব্য, তপ্য ও তপন; তোমাকে নমস্কার ।। ৯৪ ॥ তুমি তু, তুপণ্তয এবং 
তুগডগণের পতি; তোম।কে নমক্কার। তুম অনর্দাতা. অন্লপতি ও বিবিধান্রভোক্তা; তোঁমাকে 
নমস্কার ।। ৯৫ ॥ তুম লহত্রশির। ও সহঅপাদ্দ;) তোমাকে নমঙ্ক'র। তুমি সহস্র সহ শূল 

উদ্যত করিব আছ এবং সহত্র হত আভরণে ভূষিহদেহ) তোমাকে নমস্কার ॥ ৯৬। 
তুমি বালানুচর ও বাললীলাবিলাশী £ তোমাকে নমস্কার । তুমি বালক ও বৃদ্ধ স্বরূপ এবং 
ক্ষুব্ধ ও ক্ষোভণস্বপূপ ; তোমাকে নমস্কার ॥ ৯৭ ॥ তোমার কেশপাশে ভাগীরথা লুলিত হইতে- 

ছেন। তুম ুর্জঁকেশ। তোমাকে নমস্কার ॥ ৯৮ ॥ তুমি নগ্নপ্রাণ ও চওস্বরূপ। তুমি কৃশ 
ও ক্ফোটনম্বরূপ; তোমাকে পমস্কার। তুমি ধম্মার্কামমোক্ষের কথ্য ও কথন শ্বরূপ ॥ ৯৯॥ 
তুমি সাংখ্য, সাংখ্যমুখ্য ও সাংখ্যযোগের মুখস্বরূপ; তোমাকে নমস্কার। তুমি বিরথ, বথ্য 
ও চতুষ্পথরথন্বরূপ। তোমাকে নমঞ্কার ॥ ১০০ ॥ তুমি ক্ৃষ্ণার্ডজজিনের উত্তরীৎ বিশি্ ও 

হরিতকেশ; তোমাকে নমস্ক।র। তুমি ত্যন্থক ও অশ্বিকানাথ। তুমি ব্যক্ত ও অব্যক্ত ন্বদ্ধপ 
এবং ভূমি সকলের বিধাতা; তোমাকে নমঙ্কার ॥ ১০১ ॥ তুমি কাম, কামদ ও কামত্ব এবং 

তুমি তৃপ্ত, অতৃপ্ত ও বিচারবিশষ্ট; তোমাকে নমঙ্কার। তুম সকলের প্রতি দয়া- 
সম্পন্ন, এবং কল্পপন্ধ্যাবিচার। ; তোমাকে নমস্কার ॥ ১০২॥ তুমি মহাসত্ব, মহাবাহু ও 
মহাবল, তোমাকে নমস্কার। তন মহামেঘধরপ্রখ্য, মহাঞ্চাল ও মহাছ্যতি, তোমাকে 

নমস্কার ॥ ১০৩ ॥ তুমি মেঘাবর্ভ, যুগাবস্ ও চন্দ্রাকপতি, তোমাকে নমঙ্কার। তুমি অন্ন, 
অন্নতোক্তা, পন্কতৃক্, পাবন ও অনল ॥ ১০৪ ॥ তুমি জরাযুজ, অগুজ, শ্বেদ্জ ও ভীত্তজ্জ 

২৪ 



১৬৬ বামনপুরাণমৃ। [ ৪৭শ, অধায়ঃ। 

দেব-দবেশ ভূহগ্রামশ্চতুর্বধঃ | ১*৫ ॥ অর! চরাচরদ্যাস্য পাতা হস্ত! তখৈব চ। ত্বামাহু- 
ব্রদ্ষদাংদঃ পরং ব্রন্ম বিদাঙ্গতঃ || ১*৬॥॥ মননঃ পরমং জ্যোতিজেরযোতিত্বং জ্যোঙিষামপি। 
ংলে। বৃক্ষে 1 মধুকরঃ প্রান্ত ব্রদ্মবাদনঃ ॥ ১*৭॥ যজ্ঞেকঃ শ্্রেষ্ঠক্চ ত্বামাহমুয়ন্তথা। 

পঠাসে স্ততিভিনিতাং বেদোপনিবদ।ং গণৈঃ॥ ১৮ ॥  ব্রা্মণা: ক্ষার্য়া বৈস্তাঃ শৃদ্রা। বর্ণাবরা- 
শ্যযে। ত্বমেব মেধসংঘাশ্চ বিহ্যভোহশনিগজ্জিতং || ১৭৯৪ সবৎ্সরন্বমৃতবে। মাসে 

ম(সার্ধমেব চ। যুগ! নিংবাঃ কাষ্ঠাশ্চ নক্ষত্রা ৭ গ্রহ। বলাঃ॥ ১১৯ বৃক্ষাণাং ককুভে'সি ত্বং 
গিরীণাং হিমবান্ গিরিঃ। ব্যাঘ্বে মৃগধাং পততাং তাক্ষেগাইনস্তশ্চ ভো।গনাং || ১১১ । 

ক্ষীরোদৌপু[দধীনাঞ্চ যত্তাণাং ধনুরেব চ। বজং প্রহরপা*1% ব্রতানাং সতামেব চ॥ ১১২। 

ত্বমের দ্বেষ ইচ্ছ। চ রাগে .মাক্ষঃ অমান্রমে। ব্যবসায়ে ধতিলোভঃ কামক্রে.ধৌ জয়াজয়ৌ ।1১১৩। 
ত্বং শী ত্বং গদী চাপি খট]াঙ্গী চশর।'লনী। ছেন্ত ভেভা| প্রহ্ছ। স মন্ত্রী নেতা সনাতনঃ ॥॥১১৪। 
দশলক্ষণসংযুক্ত| ধর্ম্ে'হর্থঃ কাম এবচ। সমুদ্রাঃ পরতো গজ। পর্ব 'শ্চ সরাং।স চ॥ ১১৫।। 
লতা বল্ল্যত্তণৌষধ্যঃ পশবে! মৃগপাক্ষণ£। পৃথুকশ্নর্ণারভঃ কালঃ পুষ্পঞ্চলপ্রদঃ | ১১৬ ।। 

আদিশ্চ স্তশ্চ বেদানং গায়ত্রী প্রপবন্তথ! । লো'হতো হরিতো। নীলঃ কৃষ্ণঃ পীতঃ সিতস্তথা ॥১১৭:। 
কদ্রশ্চ কপিলশ্চৈৰর কপোতো। মচকল্তথা। সবর্ণশ্চাপাবর্ণশ্চ কর্তাহর্তী ত্বমেব হি।। ১১৮॥ 

ত্বমন্ত্রশ্ড যমশ্ডৈব বরুণে। ধনর্দোনিলঃ ।  উপপ্রবস্তত্র ভান: স্বর্ভ,নুর্ভান্থরেব চ।॥ ১১৯।। 
শিষ্য হৌন্ধং [ত্রংসীপণং যজুষাং শতরুপ্জিয়ং। পাবন্রঞ্চ পরিত্রণ ং মঙ্গলানাঞ্। মঙগলং॥ ১২৭ ॥ 
তিন্দুকে! গিরিজে! বৃক্ষে। মুদগঞ্চখিলজী বনাং। প্রাগাঃ *ত্বং জশ্চৈব তমশ্চ প্রতিপৎ 

স্বরূপ; তোমাকে নমন্করর | তুমি দেব ৪ দেবগণেরও ঈশ্বর । (তোমাকে নমঙ্কাহ ॥ ১০৫ | 
তুমি এই চরাচর বিশ্বের কৃষ্টি, পাতা ও সংহর্ভা। বিদ্বান ব্যক্তিবর্গ তোমানে ই পর ব্রহ্ম ও 
ত্রক্মবিদ্গণের গতি বিয়। থাকে ॥ ১০৬ £ তুমি মনের পরম জ্যোতিহ ও জ্োতিকগণেরও 
জোতিঃশ্বরূপ। ব্রদ্মবাদীরা তোমকে হংস, বৃক্ষ ও মঞ্কর নামে নির্দেশ করন || ১০৭ | 
ঘুনিগণ তোমাকে যজ্দেষ্ক ও শ্রেষ্ঠক বলিয়া থাকেন । €ধ্দ ও উপনিষদ হায়ে নিত্য তোমার 
স্তুতি পাঠ করা হয় ॥ ১০৮॥ তুমিই ব্রাহ্মণ, ক্রত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অগ্যান্ত নিকৃষ্ট বর্ণসমুহ। 
তুমিই মেঘসংঘ | তুমিই বিছু ৎপুঞ্জ এবং তুমিই অশনিগর্জন ॥ ১০৯ তুমিই সংবৎসর, খতু, 
মাস ও মাসাঞ্ধ। তুমিই যুগ নিমেষ, কাষ্ঠা, নক্ষত্র ও গ্রহসমূহ ॥ ১১০ ॥ তুমিই বৃক্ষগণের মধ্যে 
ককুভ, গিরিগথের মধ্যে হিমালধ, মৃগগণেম মধ্যে ব্যাপ্ত, পক্ষগণের মধ্যে তাক্ষ ও সর্পগংণর 
মধ্যে অনন্ত ॥ ১১১ ॥ তুমিই উদধি সকলের মধ্যে "্ীরোদ, যন্ত্র সকলের মধ্যে ধঙ্থ, প্রহরণ 
সকলের মধ্যে বজ ও ব্রত সকলের মধ্যে নৃত্) ॥ ১১২ ॥ তুমিই ছ্েয, ইচ্ছা, রাগ, মোক্ষ, ক্ষমা ও 
অক্ষম । তুনিই ব্যৎসায়, ৰৃতি, লে'ভ, কাম, ক্রোধ ও জয়াজয় ॥১১৩॥ তুমিই শরী। তুমিই 
গদী। তুমিই খষ্টাঙ্গী ও শরাদনী। তুমিই ছত্ত|, তেতা, গ্রহর্ভা, মত্ত! ও অবিনাশীন্বরূপ |১১৪।। 
তুমিই দশলক্ষণসংযুক্ত ধশ্ম। তুমিই অর্থ ও কাম। তুমিই সমুদ্র, সরিৎ, গল।, পর্বত ও সরোবর 
মমৃহ ॥ ১১৫॥ তুমিই যাৎতীথ লতা ও বললী। তুমিই সমুদায় তণ ও ওযধি। তুমিই সমস্ত 
পশু, মুগ ও পক্ষী স্বরূপ। তুমিই পৃথুকর্মগুণারস্ত ও পুম্পফলপ্রদ কাল ॥ ১১৬॥ তুমিই লোহিত, 
হরিত, নীল, কৃষ্ণ, পীত ও শ্বেত স্বরূপ ॥ ১১৭ ॥ তুমিই কদর, কপিল, কপোত ও মেচক বর্ণ । 
তুমিই সবর্ণ ও অবর্ণ। তুমি? কর্ত। ও হর্ভা ॥'১১৮॥ তুমিই ইন্দ্র, চন্ত্র, বরুণ, কুবের ও বহ্ছি। 
তুমিই উপপ্লব, সুর্ধ্য, স্বর্তানগ ও ভা্গু ॥ ১১৯ ॥ তুমিই (শষ্য, হোন, ত্রিসৌপর্ণ, ও শতরুদ্রিয। 
তুমিই পবিত্র সঞ্চলেন্স পবিত্র ও মঙ্গল সকলেরও মঙ্গল স্বরূপ ॥ ১২*॥ তুমিই তিন্দুক ও অখিল 
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পত:। ১২১ ॥ প্রাণে'ইপাঁনঃ সমানশ্চ উদানে ব্যান এল চ। উন্মেষশ্চ নিমেষশ্ ক্ষুত্তং জূত্তত- 
মেবচ॥১২২॥ লোহিতাশুর্গতে। দৃষ্িন্মহাবক্তে। মহোদরঃ। শুচিরোম। হরিশ্মস্রুর্কেশশ্চল1- 
চলঃ॥ ১২৩॥ গীতবাদিতনৃহাজ্ঞে গীতবাপিত্রক্প্রিযঃ | মঙ্সে) জালা জলোৌক শ্চ কাঁল- 
কেলি; কালাকলিঃ ॥ ১২৪ ॥ আকালশ্চ বিকলশ্চ ছক'লঃ কাল এবচ। মৃত্্যুশ্চ মৃত্যুকর্ত। চ 
ঘজ্ঞো! যজ্তভয়ঙ্করঃ | ১২৫।। জ্জন্বর্তকোহন্তকশ্চৈব সন্বর্তকবলাহকঃ। ঘণ্টা ঘন্টা মহাঘণ্টী 
চগী মালী চ মাতলিঃ || ২১ ব্রন্মষ্গালযমাগ্রীনাং দণ্ডী মু্তীত্রিমুগধুক। চতুণু গশ্চতুর্বদ- 
শ্চ'তুর্থে ত্রপ্রবর্তিকঃ ॥ ১২৭ ॥ চাতুর'শ্রম্যনেতা চ চাতুবণ্যকয়স্তথা। নিত্যলন্সপ্রিয়ো 
মূর্ে গণাধ্যক্ষো গণাধপঃ ॥ ১২৮॥। রততমাল্যা্বরধরে। গিরিকো। ইগরিকপ্রিয়ঃ। শিল্পীচ 
শিল্লিনাং শ্রেষ্ঠ: সর্বশিল্প প্রবর্তিকঃ | ১১৯।। তগনেত্রান্কুশঃ শভুঃ পৃফো | দত্তবিনাশনঃ। স্বাহা 
ধ] ববট কারো নমক্কারে! নমো নমঃ | ১৩০।। গুঢ়ত্রতো গুহাতপাস্তারকন্তারকাময়ঃ | ধাতা 

বিধাতা সন্ধাত! পৃথিব্য' ধবণে পন্পঃ'1 ১৩১।। ব্রহ্মা তপশ্চ সত্যঞ্চ ব্রতচর্য্যমথাঁজ্জবং। ভূতাম্। 
ভূহকৃত্ততিভূ তভব্যভবে ভ্ত 20 ১৩২ ভূছুবঃ শ্ব্তঞ্ৈব ্রবোদত্তে। মঞেশ্বর£। দীক্ষিতে।- 
দীক্ষিত; কান্তো ছুর্দান্তে। দান্তসন্তবঃ। ১৩৩ ॥ চন্ত্রাবর্তো! যুগাবর্তত লম্বর্তঃ সংপ্রবর্তকঃ। 
বিন্ৃঃ কামে' হাণুঃ স্থলং কর্ণিকার্রজপ্রিংঃ || ১০৪ | নন্দিমুখো ভীমনুখঃ স্থদুখে। ছুমু খ্তথ|। 
হিরণ্যগর্ভঃ শকু নর্মহোরগপত্ির্বিরাট, ॥॥ ১৩৫ 1 অধর্মহা মহাদেকে দওধানেো। গণোতৎ্কট। 

গোনর্দে! গোপ্রভারশ্চ গোবৃষেশ্ববাহনঃ। ১৩৬।। ত্রলাকা্যগোঞ্ড। গোবিন্দো গোমার্গে! মা রথ 

এব চ। স্থিরঃ শ্রেম্চ হুড বকোপঃ স্কোপ এব চ || ১৩৭॥  হর্কাধণে। ছুর্বিষহে' হুঃদঙো 
পাশা শী শিস্ীশীশশাীশিশীটি এসিডিটি লিলি 

২ ্স্পস্স স ০ 

জীবীগণের মুদগ ন্বরূপ। মি রর সত্ব, রজঃ, তমঃ ও প্রতিপৎ্পতি ॥ ১২১ । তুমিই প্রাণ, অপান, 

সমান, উদান ও ব্যান। তুমিই উন্মেষ, নিমেষ, ক্ষুত ও জন্তিত ॥ ১২২৪ তুমিই লোহিতাত্তর্গত- 
দৃষ্টি, মহাবক্ত, ও মহোন্র | ভুমিই শুচিরোম, হরিশ্ঙ্র, উর্দকেশ ও চলাচল ॥ ১২৩॥ তুমিই 
গীত বাগিত্র ও নৃতাজ্ত এবং বাদিত্রকপ্টিয়। তুমিছ মৎস্য, জাল, জলৌকা, কাল, কেলি ও 

কলাকলি ॥ ১২৪ ॥ তুমিই অকাল, বিকল, ছুষ্কাল ও কাল স্বরূপ। তুমিই মৃত্যু ও মৃত্যুকর্তা। 

তুমিই যজ্ঞ ও যজ্ঞতথঙ্কর ॥ ১২৫॥ তুমিই সংবর্তক, অন্তক ও সংবর্ভকবলাহক। তুমিই ঘণ্ট, 
ঘণ্টী ও মহ্াঁঘন্টী॥ তুমিই চরী. মালী ও মাতাল ॥ ১২৬॥ তুনিই ব্রহ্মা, ক,ল, যম ও অগ্নি 

ইহাদেল দণ্ডকর্তা। তুমই মুণ্তীও ত্রিমুণী। তুমিই চতুযুগ, চতুর্বেদ, ও চতুর্হোত্রের 
প্রবর্তক » ১২৭ ॥ তুমিই চতুরাশ্রমের নেতা ও চতুর্ঘবর্ণের প্রতিষ্ঠীতা। তুমি নিত্য লক্ষ- 

প্রিয়, মৃহ্তিমান, গণাধ্যক্ষ ও গণাধিপ ॥ ১২৮ ॥ তুমি রক্তমাল্য ও রক্ত বন্তর ধারণ কর। গিরি- 

গৈরিত তোমার পরম প্রীতি সমুৎ্পাদন কত্পে। তুমি শিলী ও শিল্পীগণের শ্রেষ্ঠ । এবং 
নমুদায শিল্পের প্রবর্তক ॥ ১২৯ ॥ তুম ভগনেত্রাঙ্কুশ, শত, ও পুষার দশন বিনাশ করিয়াছ। 

তুমি ম্বহা, স্বধ!। বষটকঞাঁর ও নমঙ্কার। তোমাকে নবস্কার-_নঘক্কার || ১৩০ | তুমি 
গৃঢত্রত, গুহ্থতিপা, তারক ও তারকাময়। তুণি ধাত।, বিধাত। ও পৃথিবীর সংধাত। || ১৩১।। 
তুমি ব্রন্মা, তপ 1, সতা, ত্রভচর্য্য ৪ খজুতা। তুমি ভূতাত্মা, ভূতকৃৎ, ভূত এবং ভূতভব"- 

ভবোত্তব ॥১৪২।। তুমি ভূভূবিঃ ও ন্বঃপকূপ। তুমি খত, ফধবো?ভ ও মৃহ্শ্বব। তুমি 
দীক্ষিত, অদক্ষিত, কান্ত, ছূর্দন্ত ও দাত্তসংভ॥|১৩৩ || তুমি চন্দ্রাবর্ত, যুগাবর্ত, সংবর্ত 
ও সংপ্রবর্তক । তুমি বিন্দু, কাম, অণু, স্ুল, ও কর্্ণকারশ্রজপ্রিয় || ১৩৪ ॥॥ তুমি নন্িমুখ, 

ভীমমুখ, সুমুখ, ও দুর্ম,খ | তুমি হিরণ)গর্ভ, শকুনি, মহোরগপত ও বিরাটশ্বরূপ || ১৩৫।। 

তুমি অধর্শাহস্তা, মহাদেব, দণ্ডধার গণোৎ্কট | তুমি গোন্দ, গোপ্রতার, ও গোবযেশ্বর- 
বাহন '॥ ১৩5।। তুমি ত্ৈলোকাগোপ্তা, গোবিন্দ, গোমার্গ ও মার্গন্বরূপ। তুমি স্থিব, প্লে, 
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ছুরতিক্রমঃ। হুর্ষে! ছৃশ্রুকাশশ্চ হুর্দর্শো! ছর্জয়ে] জয়; | ১৩৮ শশাঙ্কানলশীতো ফক্ষুতৃষাশ্চ 
জরাময়াঃ। আধ! বাধংশ্চৈব আধিহা ব্যাধিনাশনঃ | ১৩৯ ॥ সমৃছ্াশ্চালমূহশ্চ হস্তা দেবঃ 

সনাতন: । শিখণড পুগুরীকাক্ষঃ পুগুরীকবনালয়ঃ|। ১৪৯ ।। ত্ত্যস্বকো দগধারশ্চ উগ্রদংষ্রঃ 
কূলাগক্কঃ| বিষাগ্র্যং যঃ স্থুরশ্রেষ্ঠ সোমপান্্ং মরুৎপতে || ১৪১।। অমুতাশী জগন্নাথো দেব- 

দেবো গণেশ্বরঃ | বিষাগিপাঃ সোমপাশ্চ ক্ষীরপা আজাপান্ততী ॥ ১৪২। মধুশ্চযতানাং মধুপা 
বক্দবাংস্্ং ঘবৃতচাতঃ। সর্বলোকম্্ ভোক্তা ত্ব' সর্বলোকপিতামহঃ ॥ ১৪৩।। হিরণ্যয়েতাঃ 
পুরুষস্বমেকত্ত্বং জী পুমাংস্বং হি নপুংলকঞ্চ। বালো যুৰা স্থবিরে। জীর্ণদ'ধস্বস্তে গিরিবি্শ- 

কৃহিশ্বর্ত। ।॥ ১৪৪ ।। ত্বং বৈ ধাত। বিশ্বক্কুতো৷ বরেণান্ত্াং পৃজয়তি প্রণতাঃ সদৈব। চন্ত্রা্িত্যো। 
চক্ষুষী তে ভবানী ত্বমের চাগরিঃ প্রপিভামহশ্চ। সরন্মতী বাগ্লমূলম।তা জ্হোরাত্রে নিমিযোনম্মেষ- 
কর্তা ।। ১৪৫ ।। ন ব্রহ্মা ন চ গোবিনঃ পৌরাণ] খুব) ন তে। মাঙ্ান্ম্যং বেদিতৃং শক্ত যাঁথা- 

তথে।ন শঙ্কর || ৪৬।। পুংলাং শতপহত্রাণি ঘৎ্ সমাবৃতা তিষ্তি। মহতস্তমসঃ পারে গোপ্তা 

মন্তা ভবান্ সদা | ১৪৭।। বং বিনিজ্রাংজিতশ্ব সাঃ স্বত্বস্থাঃ স্থজিতেন্দ্রিয়াঃ। জেযাতিঃ পশ্ঠত্তি 
যু্জানাস্তশ্মৈ ফোগায়নে নমঃ 11 ১৪৮।। য| মূর্তঘন্ঠ স্থক্মান্তে ন শক্যা যা নিদর্শিতুং । তাভি- 
শ্াং সততং রক্ষু পিতা পুত্তমিবৌরসং | ১৪৯ ॥। রক্ষ মাং রক্ষণীযোয়ন্তবানঘ নমোস্ত তে। তক্তানু- 
কম্পী ভগব'ন্ ভক্তশ্চাহং সদা ত্বয 1১৫০।॥ জটিনে দগ্ঙিনে নিত্যং লম্বেদর তথা ক্রতো| | দীর্ঘ- 
জিহব মহাদংই, তস্মৈ রুদ্রাত্মনে নমঃ 1। ১৫১।। বস্য কেশেবু জীমৃতা নদ্যঃ সর্ববাঙ্গসন্ধিবু। কুক্ষো 

স্থাধু বিষ্ষোপ ও কোপন্বরূপ ॥॥ ১৩৭ ।। তুমি তুর্বারণ, ছূর্বিষহ ছুঃসহ ও ছুরতিক্রম। তুমি ছুষধর্য, 
ছুপ্রকাশ, ছুর্দর্শ, ছুর্য় ও জয়ন্বরূপ ॥॥ ১৩৮ ॥ তুমি শশান্ক, অগ্নি, শীত উ্ণ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, 
জরা ও আময়। তুমি আধি ও ব্যাধি, এবং তুমি আধিনাশক ও ব্যাধিনির্াীরক || ১৩৯ || 
তুমি সমূহ ও অসমূহ। তুমি হস্তা ও শাশ্বতম্বরূপ। তুমি শিখণ্ডী, পুগুরীকাঁক্ষ, ও পুগুরীক- 
বননিবামী ॥ ১৪০ | ভূমি ত্র্যন্থক, দগুধার়, উগ্রদংঘ্্রী ও কুলাতক। তৃমি স্থরশ্রেষ্ঠ, সোমপ 
ও মরুতপতি ॥। ১৪১ তুমি অমৃতাশী, জগন্নাথ, দেবদেব ও গণেশ্বর । তুমি বিষাগ্নিপায়ী, 
মোমপার, ক্সীরপায়ী ও আজ্যপায়ী ॥ ১৪২। তুমি মধু ও মধুপ। তুমি ব্রন্মবান্ ও 

স্বতচ্যত। তুমি সকল লোকের ভোক্তা ও সকল লোকের পিতামহ ॥ ১৪৩।॥ তুমি 

হিরণ্যরেতা; ও অদ্বিতীয় পুরুষন্বরূপ। তুমি জী, তুমি পুরুষ ও তুমিই নপুংসক। তুমি 
বালক, যুবা, বৃদ্ধ ও জীর্ণরংঘ্র ৷ তৃমি বিশ্ব ও বিশ্বকর্তা || ১৪৪।' তুম বিশ্বরুদ্গণেরও বিধাতা । 
তুষি,বরেণ্য এবং বিশ্বরুদগণ প্রণত হইয়া তে ম র পৃঙ্জা করেন। হ্ৃরর্য ও চন্দ্র তোমার চক্ষু। 
তুমি অগ্নি ও প্রপিতামহ তুমি বাগবলমুলজননী সরম্বতী ও অহোরাত্র। তুমি নিমেষ ও উন্মেষ 
কর্তা! ।॥১৪৫।| ব্রহ্মা, গোবিন্দ ও প্রাচীন ধধিকদম্ব ইহার] কেহই তোমার মাহাত্ব্য 
যথাযথ অবগত হইতে সমর্থ নহেন।। ১৪৬ | তুমি শতসহুত্্র পুরুষ ব্যাপ্ত করিয়া অসীম তমঃ- 
পারে অবস্থিতি করিতেছ। তুমি গোপা ও মস্তা ॥ ১৪৭।' লেকে জিতশ্বীস ও জিতেক্্িয় এবং 
সত্বগুণের অনুসারী হুইয়া, ষোগমার্গের আশ্রয়পুর্বক যে জিতনিদ্রের দর্শন করে, সেই জ্যোত্ি- 
স্বরূপ যোগাজ্জ। তোমাকে নমক্কার করি || ১৪৮ তে'মার যে মুত্তি সকল অব্যক্ত এবং তজ্জন্য 
যাহাদের নিদর্শন কর] সাধ্যায়ত্ত নহে. সেই মুর্তি সকল ঘর! পিতা যেমন ওঁরসপুত্রকে, শুজপ 
আমাকে রক্ষা কর ॥ ১৪৯।। হে অপাপবিদ্ধ। আমি তোমার রক্ষপীয়। আমাকে রক্ষ। কর। 

তোমাকে নমস্কার করি । তুমি ভক্তান্থকম্পী ভগবান্। আমি সর্বদ1! তোমারই ভক্ত ॥। ১৫০।। 
ভূমি জটী,দণ্ডী,লগ্থোদর ও ক্রতুম্বরূপ । তুমি দীর্ঘজিহ্ব. ও মহাদংঘ্র। এবং ভূমি কুদ্রাত্্া। তোমাকে 
নমস্কার || ১৫১ ধাঁহার কেশসমূহে “মেঘ সকল, সর্ববাজনদ্ধিতে নদী সম্ন্তও কুক্ষি ম্যধে 
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সমুক্রাশ্চতারস্তস্মৈ তোগ্ান্নে নমঃ ॥ ১৫২॥ সংভক্ষ্য সর্বভূতামি যুগান্তর পর্যনপন্থিতে । 
যঃ শেতে জলমধ্াস্থস্তং প্রপদ্োহমবশায়িনং ॥ ১৫৩ ॥ প্রবিষ্ত বদনং রাহোর্ধ্যঃ সোমং পিবতে 

নিশি। গ্রনন্নক্থ স্বর্ভানুযক্ষিতত্তে চ তেজসা।। ১৫৪ যে চান্থুপতিতা গর্ভ কদ্র তোক্কস্য 
রক্ষিপঃ। নমন্তেস্ত দ্ধ ম্বাহা প্রাপ্ন বস্তি মৃদস্ক ভে ।। ১৫৫ || যেইজুষ্টম ত্রাঃ পুরুষ! দেহস্থা বর 

দেহিনাং। রক্ষস্ত দেহিনাং নিতাস্তে মমাপ্যাযয়স্ত বৈ।। ১৫৬॥। যে নদীষু লমুদ্রেযু পর্বতেযূ 
গুছান্ছ চ। বৃক্ষমূলেযু গোঠেষু কান্তারগ্নেযু চ॥| ১৫৭ || চতুষ্পথেষু রধ্যান্থ চত্ব-রযু 
সভাস্ছ চ। হস্তাস্বরথশালান্থ জীর্ণোদ্যানালয়েযু চ॥ ১৫৮ ।| যেচ পঞ্চন্থ ভূতেযু দিশাস্থ বিদি- 
শান্থ চ। চন্্রার্কয়োর্শধ্যগতা যে চ চন্দ্রার্করশিবু ॥ ১৫৯ ॥ রপাতলগতা যে যে চতম্মাৎ পরং 
গতাঃ। নমন্তেভ্যো। নমন্তেভো! নমন্তেভ্যশ্চ নিত্যশঃ || ১৬*॥। যেষাং ন বিদাতে সংখা! 

প্রমাণং ববশমেরচ। অপংখ্যা ষে গণা কদ্রা নমন্তেভ্যোহস্ত নিত,শ: ॥ ১৬১ || প্রসীদদ মম 

তদ্রস্তে তব ভাবগতশ্য চ। তয়ি মে হৃদয়ং দেব হরি বুধির্মতিস্্য়ি ॥ ১৬২ ॥ স্তত্বৈরং দ 
মহাদেবং বিরর'ম দ্িজোভমঃ || ১৬৩1 ্ 

ইতি শ্রীবামনপুরাঁদে সরোমাহায্মো হরস্থতিনণাম সপুচত্ব রিংশোহদ্যাডঃ ॥ ৪৭ || 

অ্টচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ। 
সনত্কুমার উবাচ। অধৈনমব্রবীন্দেবন্জৈলৌক্যাধিপতির্ব:ঃ | আশ্ব লনকরঞ্চ'স্য বাঁক্য- 

বিথবাকামুত্তমং || ১।। 
শিব উবাচ। অহ? তুষ্টোশ্মি তে রাঙ্ন্ স্তবেন নেন স্থব্রত। বছুনাত্র কিদুজ্েন ম্সমীপে- 

সাগর সমুদয়, সেই তোয়াত্। তোমাকে নমঙ্কার ।'১৫২৭। প্রণয়সময় সমুপস্থিত হইলে, যিনি সর্ব 
ভূতসংতক্ষণপুর্ব্বক জলমধ্যস্থ হইয়1, শয়ন করেন, সেই অস্বুশায়ী তোমার শরণাপন্ন হইলাম ॥১৫৩। 
যিনি রাহুর বদনে প্রবেশ করিয়া, রান্রিতে সোমপান করেন, যিনি হ্ৃর্ধযকে গ্রাম করিবার 
সময়ে শ্বর্ভান্থকে ম্বকীয় তেজে রক্ষ1 করিয়| থাকেন, দেই তোমাকে নমঙ্গ র।॥ ১৫৪।। যাহারা 
পতিত গর্ভ সকলের রক্ষা! করেন, যাহারা শধ] ও স্বাহাস্বরূপ | ১৫৫।| যাঙগারা অন্গুষ্ঠমাত্র 

পুরুষরূপে পকল তেছে বির জ করতেছেন, তাহার] সর্বদ1 আমারে রক্ষা ও আমার সানিধ্যে 
আগমন করুন ॥ ১৫৬।| বাঠার। নদী সকলে, সমুদ্রসমূহে, পর্বত সমন্তে ও ওহ সমুছয়ে, 
বহারা বৃক্ষমূলে, গে'ষ্ঠে ও কাস্তারগহনে ॥ ১৫৭ || হার? চতুষ্পথে, রথ্যারচত্বরে ও সত 
সকলে, যহার! হস্তিশাল , রথশাল1 ও অশ্বশালাসমূহে, স্থৃত্রীর্ণ উদ্যান ও আলয় সমন্তে ॥ ১৫৮। 

বাহার! পঞ্চভৃত, ধিগবলয়ে ও বিদিক্প্রাস্তনমূহে; ধিহারা চন্দ ও হুর্ষো্যের অভ্যন্তরে, যাহার] 
তাহাদের রশ্মিমধ্যে 11১৫৯, ধাহারা রলাতলে ও তাহ'র উপরিদেশে, অবস্থিতি ও গমন করিয়া 
থাকেন, সর্বদ। তাহাদিগকে নমক্কার, নমস্কার ও নমস্কার || ১৬০ ॥ অবঁহাঁদের সংখ্যা নাই, 
প্রমাণ নাই ও রূপ নাই, সেই অগণ্য ক্ুদ্রগণকে সর্বদা নমন্ধার, নমন্কার ॥॥ ১৬১ ॥ তুমি 
আমার প্রতি প্রসন্ন হও । হেদেব! আমার হৃদয় ষেন ডোমাতেই নিবদ্ধ হয়; আমার বুদ্ধ 

যেন তোমাতেই সংসক্ত হয় এবং আমার মতিও যেন তোমাতেই সন্নিবিষ্ট হয়।। ১৬২ ॥ 

বেণ এইরূপে মহাদেবের স্তব করিয়া, বিরত হইলেন | ১৬৩ ।। 

ইতি প্রীবামনপুরাণে সয়োমাহায্যে হরস্ততিনণম সপ্তচত্বারি'শ অধ্যায় || ৪৭।। 

সনৎ্কুমার কহিলেন, ভ্রেলোক্যাধিপতি বাক্যবিৎ মহাদেব আশ্বাসজনক প্রশস্ত বাক্যে 
তাহারে বলিতে লাগিলেন ॥ ১।। অহো, রাজন! আমি তোমার এই ভ্তব দ্বারা তুই 
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বঙ্িযাসি || ২ ॥* উত' স্থৃচিরং ক'লং মম গাত্রোত্তবঃ পুনঃ | অস্থবে হান্ধকে!। নাম তবিষ্যসি 
স্বরভ্তকুৎ 1৩। ঠিংণ্যক্ষগৃহে জন্ম প্রাপা বৃদ্ধিং গণমব্যসি। পূর্ব্বা ধর্মে ঘ বেশ ব্দেনিন্নাকুতেন 

চ॥8॥ সাতিল'(ব। জগন্মাতুর্ভাববাদি যদ তদ1। দেঙং শূলেন হত্বাহং পাত র্যে সমার্বদং |৫1 
তক্কা প কলমস্তাক্ত। দুই মাং ভ'ক্কতঃ পুনঃ | খ্যাত্ো। গণাধিপো ভৃত্ব, নাক়। ভূজি গ্রিটিঃ স্তৃতঃ ॥৬1 
মৎ্পনধ'নে [তা তং ততঃ দিদ্ধিং গমষানি | বেনপ্রোক্তং স্তবমিমং কীর্তয়েদয : শৃণোতি চ।॥৭।। 

নাশভং প্রাপুষাৎ জিঞ্ি দীর্ঘমাদুরব'প্যাৎি ॥ যথা সর্ব দেবেষু বিশিষ্ট! ভগবান্ শিবঃ || ৮॥ 
তথা স্তবে। বকিষ্ঠেয়ং আবানাঙ্গেননিন্মিতঃ | যশোরাজস্থখৈশ্ব্ধযধনমানার্থকাজ্কিভিঃ 1 ৯।। 
শ্রোতব্যো ভক্তমাস্থ'য় বিদ্যাকামৈশ ষতৃতঃ | ব্যাধতে] ছুঃখিতো দীনশ্চৌররাজভয়'স্বিতঃ ॥১০।! 

রাজক'র্যবিমুক্তা বাঁনুগানে মততো। ভয়।ৎ। অনেনৈব ভু দেহেন বর্ণানাং শ্রেষ্ঠত ং 
ত্র 1 ১১।। তেজসা ধশল' গৈর যুক্কো ভবতি নিম: | ন রাক্ষসাঃ পিশাচা বান ভূতা ন 
বিনায়কাঃ || ১২) খিদা" কুযুগৃহে তত্র যত্রীয়ং পঠাতে ভ্তবঃ। শৃণুয়'দা স্তবং নারী 
অনুজ্গাং প্রাপ্য ভর্তত2।।১৩ 1 মাতপক্ষে পিতৃঃ পক্ষে পূজা ভবতি দেখিবৎ। শৃরণুয়াদঘঃ 
বং দিব্যং কীর্ভযেদ্বা সমাহিত || ১৪ || তল্তয সর্বাণ কার্ধাণি সিদ্ধিং গচ্ছস্তি নিত)শ2। 
মনস। চি'স্ততং যচ্চ ঘচ্চ বাচানুকত্রিতং। সর্বং সম্পদাতে তন্য ভ্তবনসানুক্গীর্তনাৎ ॥ ১৫।। 
মনল] কর্মণা বাটি কৃতমেনো বিনশ্যতি । বরং বরয় ভদ্রন্তে যত্বয়া মনসেগদতং | ১৬) 

শা সপস্প, আস পপ পপি সাপ ীস্পীশ্ীপাশীশিন 

হইঞজাছি। এ বিষয়ে অধিক বলিয়। প্রযোজন !ক? তুমি আমাব নমীপে বাস করিবে | ২।। 
বহুকাল বান করিয়া, ণুনর/য় অ.ম[4 গাত্র হইত ভভুত হইয়া, জদ্ধকনাক অন্থর রূপে 
অবতীর্ণ হইবে ও “দবগণেব বনাশ করবে ॥৩॥ এবং হিরণ্যাক্ষের গৃছে জন্ম গ্রহণ করিয়া, 
সংবার্ধত হইবে । বেদানন্পাসানত ভয়ঙ্কর পূর্বকৃত অধশ্মে তুমি «এইরূপ অস্থরযোনি লাভ 
করিবে । জগজ্জননা পর্বতীর প্রতি অভিশাধপরবশ হই.লই, আ'ম তোমাংর শৃলপ্রহারে 
সংার ক রয়া, ধর সাৎ করিব।| ৪॥৫|| তথন তুমনিষ্পাতক হইয়া, আমারে তক্তিলহকারে 
দর্শন কাধ, পুনরায় ভূঙ্গিরিটি নামে স্বিখ)াত গণাধিপতি ও সর্ব আমার সান্সিধো 

অবস্থিতি পূর্বক চরমে [সদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে || ৬ || 
যে বর্গাক্ত বের ক।থও এই স্তব কর্ন ও শ্রবণ করিবে ।৭। দে কোনরূপ অশুভ গ্রস্ত 

হইবে না. এ৭ং দীর্ঘায়ু হইবে । সমুদয় দেবগ্ার মধ্যে ভগবান্ শিব যেমন বিশি্ভাবাবি্ট |৮| 
বেণপ্রণীত এই স্তবও তেমন স্তবসখঠহেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ । যণদ, প্রশ্বর্যা, রাজ্য, স্থখ, ধন ও 

মানার্থী বারক্তিন্। ||৯ ॥ এবং 'বদ্যাকাম পুকুষগণ তক্তি আশ্রয় করিয়।, ষত্বসহকারে ইহ] শ্রবণ 

করিবে । ব্যাধিগ্রস্ত, ছুঃখএস্ত, দৈশ্ুদশাগস্ত ও রাঁজভয়গ্রস্ত ।|১* || এবং রাঙ্গকার্ধা বিমুক্ত 
ব্যক্তি ইহা শ্রবণ করিলে, মহ'তয় হই.ত বিমুক্ত হয়। এবং এই শরী,রই বর্ণ সকলের মধ্যে 
প্রাধান্য প্রাপ্ত হইয়া াকে | ১১। অধিকন্ত। তেজন্বী, যশন্্ী ও সর্বথ] শু দ্ধদম্পর হয়। 
রাক্ষসগণ, পিশাচগণ, ভূতগণ ও বিনায়কগণ || ১২।। যে গৃহে এই শব পাঠ হয়, তথায় 

বিদ্রকরিতে পারে না। যেশ্্ীম্বামীর জন্জ্ঞ গ্রহণ করিয়া, এই স্তব শ্রবণ করে| ১৩॥। 
সে দেবীর ন্যায়, মাতৃপক্ষে ও পিতৃপক্ষে পুজনীয় হুহয়া থাকে । যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া 
এই দিব্য স্তব কীর্তন ও শ্রবণ করে ॥১৪।। তাহার মমুদ্গায় কার্ধ্য নিত্য নুসিদ্ধ হইয়। থাকে । 
তদ্বতী *, সে মনে মনে যাহা চিত্ত। ও বাকো যাহা কীর্তন করে || ১৫।। এইস্তবের সংকখর্তন 
প্রভাবে তৎ সমস্ত সম্পন্ন হয়। এবং তাহার 'মনঃকৃত, কন্মজনিত ও ব'চিক পাতকও 

বিনাশ প্রাপ্ত হইখা থাকে। অধুনা, তুমি আপনার যথাভিলবিত বর গ্রহণ কর। তোমার 
মঙ্গল হউক || ১৬।। 
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বেগ উবাচ । অস্য লিঙ্গদ্য মাহাত্বাত্তথা লিঙ্গস্য দর্শন;ৎ। মুক্তোহং পাতকৈঃ সর্বর্ব- 
ক্তব দর্শশঙঃ কিল ||১৭। যদ তুষ্টোসি দেবেশ যদ দেয়ো বরে! মম। দেবগভক্ষণা- 
জ্াতঃ শ্বযোনৌ তব সেবকঃ || ১৮ এতস্যাপি প্রপ'দং ত্বং কর্তৃ,ম্,ম সশঙ্কর। এতস্যাপি 

ভয়ান্মধ্যে সরসোহং নিষ জজতঃ।| ১৯।॥| দেবৈনিবারিভঃ পার্বং ভীর্থেন্িন লানকাঁরণ ৎ। 
অয়ং কতাপকারশ্চ এতদর্থে বুণাম্যহং || ২৯1 তসৈতদ্বচনং শ্রুতা তুষ্টঃ প্রোবাচ 

শন্করঃ। পষে'হ'প পাপনিমুক্তো ভবব্যতি ন সংশরঃ11২১ ॥ প্রসাদান্মে মহাবাঙ্ছো 

শিবলোকং গমিব্যতি। তথা স্তবমিমং শ্রত্ব। মৃচ্যতে সর্বপাতটৈ? || ২২)। কুরুক্ষেত্রণ্য 
মাঁত্বাং সরসেহদ্য মহীপতে | মম লিঙ্গস্য চোৎ্পত্তিং শ্রত্বা পাপৈঃ প্রামুচ্যতে ॥॥ ২৩ ।। 

সনৎকুধার উবাচ । ইত্যেবমুক্ত1 ভগবান সর্বলোকনমন্ততঃ। পশ্ঠতাং সর্বলোকানাং 
তত্্ৈবাস্তবধীয়ত ২৪ ॥॥ সচ বা তৎ্কণাদেব শ্মৃততা জন্ম পুরাতনং। দিব্যমূর্ভিধরো তৃত্বা তং 

রাজানমুপস্থিতঃ ॥। ২৫ || কৃত্ব। ন্নানং ততো বৈণঃ পিতৃদরশনলালসঃ।  স্থ,থুতীরর্থ কুটাং 
শূগ্ঠাং দৃই1 শোকসমান্ব তঃ1| ২৬।। দুঈাত্রবীশুতো বাক্যং হ্্ষেণ মহতান্বিতঃ। সৎপুত্রেণ 
তয়। বৎস আতোহং নয্ষকার্ণবাঁ || ২৭ ত্য়াতি বঞ্চিতে। নিতাং ভর্থন্থপুলিনে খত | 
অস্য লাধোঃ প্রসাদেন স্তাণার্দেনস্য দর্শন'ৎ ॥২৮।। ভুক্তপাপশ্চ শ্বঙ্জোকং যাস্য যন্ত্র 
শি” স্থতঃ। ইঠ্যেবমুজ।1 রাজানং প্রতিষ্ঠাপ্য মহেশ্বরং |। ২৯ ॥ স্থাণুতীর্ধঘ যয পিদ্ধিং 
তেন পৃত্ধেণ তারিতঃ। সচ শ্বা পরমাং দিদ্ধিং স্থাণুতীর্ঘপ্র ভাংতঃ 1) ৩০ | খিষুক্তঃ কলুষৈঃ 

পাপা আপা পস্ 

বে কহিলেন হে ভগবন! আমি এই লিঙ্গের মাহান্্যে ও এই লিঙ্গের দর্ণন প্রাপ্তে এবং 
আপনার সাক্ষাংকারপ্রভাবে মদুদর'য় পাঠক হইতে মুক্ত হইযাহি ॥ ১৭শী হে দেবেশ! যদি 
আমার প্রতি তু হইর! থাকেন এবং যদি আমারে বর্দান কর। অভিমত হুষ, তাহা হইলে, 
আপন[র এই খে সেবক দেবদ্রব্য ভক্ষণ করিবা, কুকুর খনি লাভ কিথাডে ॥ ১৮॥ ইহারও 
প্রতি অনুগ্রহ বিতরণ করুন। হে শঙ্কর! আমি ইহারই ভঙ্গে সরোম্ধ্য নিমজ্জিত হইয়াছি ॥১৯॥ 

দেবগণ পূর্বে আমারে এই তীর্থ স্নান করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন । কিন্তু এই ব্যক্তি আমার 
উপকার কবে। এই জগ্ই এইন্প বর প্রার্থনা করিতেছি ॥ ২০ ॥ 

মহাদেব তাহার এই কথ। শুনিযা, তুই হইয়া, কহিলেন, এই ব্যক্তিও পাপ হইতে বিমুক্ত 
হইবে, সঙ্গেহ নাই ॥ ২১॥ অধ মহাবাহে।! আমার প্রসাদে ইহ র শিবলোক লাভ হইবে, 
এবং তোমার এই স্তব শ্রংণ ধরতে, সমুদয় পাপ পরিহার করিবে ॥ ২২ ॥ রাজন! কুরু- 
ক্ষেত্রের মাহাক্স্য এই ধরো র মহিম। এবং মণীয লিঙ্গের উতপ ত্ত ঘটনা শ্র: করিলে, পাপ- 
মুক্ত হই” থাকে ॥ ২৩॥ 

সনৎকুমাঁর ক হলেন, সর্ধলোক নমন্কুত ভগবন্ ভব এই প্রকার কহিয়া, সকল লোকের 
মমক্ষে নেই স্থানেই অন্তহিত হইলেন ॥ ২৪॥ সেই কুকুর তৎক্ষণাৎ পূর্বাজম্ম স্মরণ করিয়া, 
দিব্মুর্তি ধারণ পূর্ববক, রাজ বেণের সকাশে সমুপস্থিত হইল ॥২৫॥ এদিকে বেণ তনয় 
পিত্দর্শন লালনায় স্নান করিয়া, স্থাণু তীর্স্থ পর্ণশাল! শৃণ্ঠ দেখিয়। শোকে সমাচ্ছন্ন হইলেন ॥২৬ 

বেখ তাহাকে দর্শন ক।রঃ1, অতিমাত্র হ্যাট হইয়া, কহিতে লাগিলেন, বন! তুমি 
আমার স'পুত্র। আমাঞ্চে নরকার্ণব হইতে পরক্রাণ করিম্াছ ॥ ২৭ ॥ তীর্থস্থ পুলিনে অবস্থান 

নময়ে তুমি নিত্য আমারে অভিষেক করিয়াছ। তৎ্প্রভাবে এবং স্থাণুর প্রসাদেও সাক্ষাত্কার 
নংঘটন প্রযুক্ত ॥ ২৮॥ আমার সমুদয় পাপনিরাকৃত হইয়াছে । এক্ষণে আমি শিবলোকে 
গুমন করিব। রাজাকে এই কথা বলিয়া, *হেশ্বরের প্রতিষ্ঠা করিয়া ॥ ২৯ ॥ স্থাগু তীর্থে সিদ্ধি- 
লাভ করিলেন এবং পুত্র হ্ভৃক উধৃত হইলেন। পেই কুঞরও স্থামু তর্থের প্রভাব প মমিপ্ষি 
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সর্ষৈর্জগাম ভবমন্দিরং। রাজ পিতৃধণৈমুক্তঃ লরিপাল্য বন্ধন্ধরাং ।। ৩১।। পুত্রান্ুৎপাদ্য 
ধশ্মেণ কৃত্ব। যজ্ঞং নিরর%গলং | দত্বা কামাংশ্চ বিপ্রেভ্যে। ভুক্ত তোগান্ পৃথগ্থিধান্ |) ৩২ ॥ 

শাহদে দ্রবিণৈরূক্তান্ কংমৈঃ সন্তপ্প্য চ ভ্িয়ঃ। অভিবিচা স্থতং রাজ্যে কুকক্ষেত্রং যযো 
*: | ৩৩।। তত্র তগ্ত1 তপে। ঘোরং পৃজয়িত্বা চ শঙ্করং। আত্মেচ্ছয়া তন্গুং ত্যক্ত। প্রযাতঃ 

পরমং পদ্দং ॥ ৩৪।| এপৎ প্রভাবং তীর্থপ্য স্থাণোর্ঃ শৃণুান্রর়ঃ | সর্বপাপবিনিঘুক্তঃ 
প্রযাতি পরম জতিং || ৩৫.। 

ইতি জীবামনপুকাণে সরোমাহা স্ব! স্থা গুতীর্থ প্রভাবান্কীর্তনং ন!ম অইঠত্বাফিংশোহধ্যায়ঃ 1৪৮| 

একোনপঞ্চাশত্বমোহধ্যায়ঃ। 

মার্কগডেয় উবা'চ। চতুমুখানানুৎ্পপ্ডিং বিস্তরেণ ষমানঘ। পৃথীশ্বগাণাঞ্চ তথ শ্রোতৃমিচ্ছ। 

প্রবর্ততে ॥ ১ ॥ 
সনৎকুমার উা। শৃণুসর্বমশেষেণ কথর়িষ্য যি তেনঘ। ব্রন্ষণঃ অআই্,কামস্য যদ্ত্তং 

পল্পজন্মনঃ | ২।। উৎপন্ন এ ভগব,ন্ ব্রদ্ম লোকপিঙামহঃ | সপর্জ সর্বভূতাণি স্থাবরাণি 
চরাণি চ॥৩।। পুনশ্চিন্তয়তঃ হ্ৃষ্টিং ঘজ্জে কন্যা মনোরম] । নীলৌখ্পলদলশ্ত।ম1 তন্গমধ্যা 

স্কলোচন1।| ৪ তাং দৃষ্টাভিমতাং ব্রন্ম। মৈথুনা,জুহাব তাং। তেন পাপেন মহত 

শিরোহ শীর্ঘত বেধসঃ || ৫ তন শীর্ণেন ল যযৌ তীথং ত্রেখোক্য।কশ্রুতং। সান্নংত্যং 

সন্পঃ পুপ্যং সর্বপাপক্ষয়াবহং || * || তত্র পুণ্যে স্থাণুতীর্থে খাঁবসিদ্ধনিষেবিতে । সরবত্যুত্তরে 

প্রাপ্ত ॥ ৩* ॥ এবং সমুদার পাপ বিমুক্ত হইয়া, ভরলোকে সমাগত হইল । রাজাও খণ মুক্ত 
হইয়া, পৃথিবীর পালন ॥ ৩১ ॥ পুত্র সকল ন্মুৎ্পাদন ও ধম্মানুসারে নির্বি্ষিঘ্র যজ্ঞ সম্পাদন 
এবং ত্রাঙ্গণদিগকে অভিল যত দ্রব্য প্রদান, বিব্ধি ভোগ সম্ভোগ ॥ ৩২ ॥ লুহ্ৃদদ্দিগকে দ্রবিণ 
সম্প্রদান ও ভ্্রীসকংলর পরম তৃপ্তি বিধান ও পুত্র.ক রাজপদদে অভিংষক, করিয়া, কুরুক্ষেত্রে 
প্রস্থান কৰবিলেন ॥ ৩৩ ॥ তথায় ঘোর তপশ্চন্ূণ নহকারে শঙ্করের আরাধন্। করিয়া, আপনার 
ইচ্ছান্ছসারে কলেবর পরিহার পুরঃসর, পরমণ? প্রাপ্ত হইলেন || ৩৪॥ যে ব্যক্তি স্থাণুর 
এবংবিধ প্রভাব শ্রবণ করে, সে সর্ববিধ পাপ বিষুক্ত হইর়।, পরমগতি লাভ করিয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥ 
ইতি প্রীবামনপুক্রাণে সরোমাহ,স্ত্যে স্থাণুতীর্ঘ এভ(বাহু শীর্ভন নামক অগ্টচত্বারিংশ অধ্যায় 1৪৮। 

মার্কগেয় কহিলেন, হে অনঘ ! আমার নিকট চতুর্খ খগ.ণর উৎপত্তি ও পৃর্থীখখরগণের 
জন্ম কথ! সবিষ্তার বর্ণন করুন। উহা শুনিবার জন্য ইচ্ছ। হইয়াছে ॥ ১। 

ঘনৎকুমার কহিলেন, হে অনত্ঘ ! পদ্মজন্ম। ব্রন্মা সৃষ্টিকাম ৪হইলে, যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা 
সমস্ত সবিশেষ বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ২1 লোক পিতামহ ব্রন্ম। উত্পন্ন হইয়া, স্থাবর ও জঙ্গম 
ভেদে সর্কাবিধ ভূত স্যরি করিলেন ॥ ৩ ॥ পুনরায় তিনি কৃষ্টি জন্ত চিস্তাপরায়ণ হইলে, এককশ 
সমুভূভ হইল । এ কশ। সকলের মনোহারিণী ও নীলোৎপলদলের স্তায় সামবর্ণ, উহার মধ্যদেশ 
ক্ষীণ ও লোচনধুগল পরম ন্ন্দর ॥৪॥ ব্রদ্ষা সেই অভিমতাক্কনগরে নয়নগোচর করিয়া, 
মৈথুনার্থ আহ্বান করিলেন । সেই মহাপাপে তাহার শির শীর্ণ হইয়া গেল ॥ ৫ ॥ তিনি সেই 
শীর্ণ শিরেই ত্রেলোক্যবিখ্যাত তর্থে গমন করিলেন। এ তীর্ধের নাম সাক্লিহিত। সরঃ। উহ্! 
পর্নম পবিত্র ও নর্ব পাপ ক্ষয়ক;রক ]৬॥ তিনি সেই খবিপিদ্ধ নিংযধিত পবির স্থাণু তীর্ঘে 



৪৯শ) অধ্যায়ঃ | ] বামনপুরাণম্। ১৯৩ 

তীয়ে প্রতিষ্ঠাপ্য চতুয়ুখঃ।। ৭) আরাধয়ামাপ তদা ধূপৈর্সছ্ৈদ্ম নোয়দৈ: 1: উপহায়ৈ- 
্থ। ছদৈযরুদ্রহ্কৈদ্দিনেদিনে || ৮ 'তটস্যেবং ভর্কপুক্তস্য শিবপূজারতস্য ৮1" শ্বয়ষেবা- 
ভগাষাথ ভগবান্'ললে ভিতঃ | ৯।॥। তমাগত€ং শিৰং দই ব্রজ্জা লোৌকফপিতামইঃ 1 পুগম্য 

শিরসা তৃমৌ স্ততিং তস্য চকার হ।। ১*।। 
' শ্বক্ষোবাঁচ। নমন্তেম্ত মহাদেব ভূতভব্যভবাশ্রয়। নষন্তে স্ততিনিতাঁয় নওমৈলোক্য- 

পালিনে ॥১১।। নমঃ পবিশ্রদেহায় পর্ধবকলষনাশিনে । চগ্লাচরগুরো গুহাং, গুহানাঞ্চ 
প্রকাশরুৎ। ১২।। রোগা ন যাক্জি ভিষজৈঃ সর্বরোগবিনাশন । ক্বৌবজিনসংবীত বীর 
শোক নমোভ্ত তে ।। ১৩।। বারিকল্োলসংক্ষুদ্ধ মহাবুদ্ধিবিঘউন | “তর সিজাপনো 'দেধগ্র 
ভবস্তি ভবাশ্রয়াঃ ॥ ১৪ || নমন্তে নিভ্যনিভ্যায মনধ্রলোক্যনাশিনে।? শ্বরায়াপ্রথেযার 
ব্যাধীনাং শমনাক্্ চ।! ১৫ পরাক্াপরিমজ়ায় সর্বভূম্প্রিক্গায় চ। যোগেখরায় (তদবায় 
লর্ঘমপাপক্ষয়ায় চ।। ১৬ নমঃ স্যাথে গ্রসিদ্ধায় সিত্ধবন্দিত্ততায় চ। ভূতর্সংসারছূর্ণায়বিখরূপায 
তে নমঃ | ১৭।| ফণীন্দ্রোক্তমছিয়ে তে ফণীআ্াঙগ ধারিণে। ফলীন্দ্ধপ্মহায়ীয় ভাঙ্গা 
মমে। নমঃ | ১৮৪ এবং স্ততো মহাদেবো তরন্দাণং প্রাহ শঙ্করহ। ' নচ অন্যরা কাধে 
ভাবিল্যর্থে কদাচন।। ১৯ ॥ পুরা বাবাহকল্পে তে যন্মরাপকৃতং শির'ঃ। তনু “ভদতৃত 
কদ্দাচিন শিষ্যতি || ১০1 অন্মিন সত্তিহিতে তীর্থ লিঙ্গাবি মম ভক্তিতঃ।' প্রতিষঠাপ্য 
বিমুক্তত্বং সর্ধ্ধপাপৈর্ভবিষ্যসি ॥ ২১ ॥ ক্যট্টিকামেন চ ত্বয়া যতোহং প্রেরিতঃ কিল। তেনাহং 
ত্বং তথেত্যুক্ত। ভূতেভ্যে দর্শনং গতঃ ॥ ২২1 দীর্ঘঙ্গাপং ভপস্তপ্তং মগ্রঃ কন্লিহিতে হিত:1 

সরন্বতীর উত্তর তীরে মহাদেবের প্রতিষ্ঠা করিং1॥ ৭॥ মনোহর ধু, গন্ধ, ইদরছারী উহা 
এবং কদ্রন্থত্র ঘবারা দিন দ্রিন তাহার পূজা করিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥ 

তিনি এইরূপে তক্তিযুক্ত হইয়া, শিবপৃজাষ রত হইলে, তগবাঁন্ নীললেিত শয়ং সমাস 
হইলেন ॥ ৯ ॥ লোকপতামহ ব্রদ্মা শিবকে সমুপস্থিঠ দর্শন করিয়া, মন্তক “দার ও তঁমিতে 
প্রণামপূর্বক ভ্তব করিতে ল'গিলেন ॥ ১*॥ হেমহাদেব! তুমি তৃত,ভবিষ্যৎ”ও বর্ম নে 
আশ্রয়। তোমাকে নমস্কার । তুমি স্বতিনিতা? তোমাকে নমস্কার । তৃষি  ত্রিলোকীর 
পাঁলনকর্তী,তোমাকে নমস্কার 1১১৪ তুমি পৰিনদেছবি'শঃ এবং লমুদায় পাঁপ ধিনাশ করিকাযথাক | 
ভূমি ক্ৌরব অঞ্চিন পরিধান কর এব" সর্বথ শোকের বহভূতি; ' তোমাকে . নম র-/১২।১৩ 
তুমি বারি ঃল্লোলসংক্ষুব্ষ এবং মহ বুদ্ধিবিঘট্টন। হে দ্বেব! তোমার নাম জপ করিলে; পুম- 
রায় সংসার জন্মগ্রহণ করিতে হুয় না ॥ ১৪॥ তুমি নিত্যঙ্করূপ শু ত্রৈলে'কোয় ধমাশকর্া, 
তোমাকে নমন্কার। তুমি শঙ্কর ও অপ্রমেয়ন্বরূপ' এবং ধ্াাধ সকলের উপশম করিয়। 'থাঈ-8১৫॥ 
তুমি পর, অপরিমেয় ও সর্বভূতপ্রিং । তুমি যোগেশ্বর, দিব্যমুত্তি ও সর্বপাঁপবিম্ক, তমাকে 
নমক্কার ॥ ১৬।॥ তুমি স্থাণু, প্রনিদ্ধ ও পিকবন্দিস্তত তোমাকে নমস্কার 1» তুমি ভূতসংপায়- 
দুর্গম্বরূপ ও বিশ্বরূপ, তোমাকে নমস্কার ॥ ১৭ | ভুমি ফণীন্দ্রো জ+মহিমবিশিষ্ট, : এবং সকবীন্াঙগদ 
ধারণ করিয়া থাক । তুমি ভঙ্কর ও ফণীন্ত্রবীপ বরহাঁরে ভূষিউ, তোমাংকানিমীর” 1১৮) ্ 

ব্রহ্মা এইরূপ স্তব করিলে, মহাদেব তাহারে কহিলেন, ভাবি-বিইয়ে মছাঁকন্ধ]! কর্দীচ'ততীমার 
উচিত নহে ॥১৯॥ আমি পূর্বে বারাহকল্পে তোমার যে" মস্তক অপকীতি 'বারিয়াছিগাম, 
তাহাই চতুর্ম,খ হইয়াছে, কাচ উহা! বিনষ্ট হইবে না॥ ২০ ॥ এই ''সঙ্নত্থতিতীর্ষে তক্ষি- 
সহকারে মদীয় লিঙ্গ সকল প্রতিষ্ঠাপিত কল্সিলে, তোমার সর্বপাপবিমোচম হইবে ॥ ২১ 
ভুমি ক্্টিবাসনায় আমারে প্রেরণ করিয়াছিলে। ,পেইজন্য আমি তোমার বাক্যে সম্মত 
হুইয়', ভূতদ্দিগকে দর্শন দান করিয়াছিলাম || ২২।। আমি দীর্ঘকাল তপশ্চপ্রণ কাঁয়া, এই 

২৫ 



১৯৪ বাধনপুরাঁণষ্। [৪৯শ, অধ্যায়! | 

মাং ততঃ কালং ত্বং প্রতীক্ষা মমাকয়োঃ ॥ ২৩।। অরষ্টাহং সর্বনৃতানাং মনস! কল্সিত্- 
স্বয়া। লোতবীন্বাং তত! দুই মাং মগ্রং চ ততোস্ডতসি।| ২৪।। যদি নৈবাঞ্রজন্েত্যন্ততঃ 
অক্ষযামকে প্রভাঃ। স্বয়ৈৰোজশ্চ নৈবানি ত্বদন্: পুরুযোগ্রফঃ ॥ ২৫॥ স্থাধুর়েষ জলে মঞ্ো 
বিবশঃ ভূর মদ্ধিতং। স সর্বভৃভানহ্জদ্দক্ষাদীংস্চ প্রন্গাপতীন্ ॥ ২৬ যৈরিমং প্রাকরোৎ 
সর্বং স্ৃতঞামং চতূর্বধং। তাং স্থমাত্াঃ ক্ষধিতাঃ প্রজাঃ সর্বাঃ প্রজাপতিং ॥ ২৭ ॥ জিঘৎ- 
সবস্তদ। বন্ধন সহস] প্রান্্বংস্তদা। সংভক্ামাণস পারা পিতামহসুপাগ্রব॥ ২৮॥ অথ 
সাঞ্চ যহাবৃত্তি। খ্রজানাং সংবিধীরতাং। দতং তাত্যন্ব়া হন্নং স্থাবর ণাং মহৌষ্ধীঠ ॥ ২৯ ॥ 

অঙ্গমানি চ ভূভাতি হর্বলানি বলীয় সাং। বিহিতায়াঃ গজাঃ নর্বাঃ পুনর্জগ্্রধাগতং.॥ ৩০ | 
ততে। ব্ৃধিরে সর্বাঃ প্রীতিযৃক্ত1; পর়স্পয়ং। স্ৃতগ্রামে বিবৃদ্ধে তু তৃষ্টে লৌকগুরো ত্বয়ি ॥ ৩১॥ 
সমুদ্ধিষ্ঠন জলাত্তন্াৎ প্রজা; সংদৃ্বানহং। ততোহহস্ত।ঃ প্রজ দৃষ্ট 1 বিহিতাঃ স্বেন তেজস! ॥৩২। 
কফোধেন মহত বৃতে। লিঙ্গনুৎপাট/ চাক্ষিপন্। তৎ ক্ষিগ্তং সরসে। মধ্যে উর্ধীমেব যদ স্থিতং ৪৩৩1 
তদ। প্রভৃতি লোকেহস্ছিন্ স্বাধুর়িত্যেষ বিশ্রতঃ। লরুদ্দর্শনমাত্রেণ বিমুক্তঃ সর্বকিহ্িষৈঃ ॥ ৩৪ । 
প্রধাতি পরমং মোক্ষং যন্মান্নাবর্ততে পুনঃ। বশ্চেহ তীর্ঘে নিবসেৎ কুষ্ণাইম্যাং সমাছিতঃ ॥৩৫1 
সমুদ্ধঃ পাতকৈ; সর্বোযগম্যাগম-নাত্তবৈঃ। ইত্যুক্ত। তগবান্ দেবন্তব্রৈবাস্তরধীয়ত ॥ ৩৬ ॥ 
বন্ধ! বিশুদ্ধপাপত্ পুজ্য দেবং চতুমুখং। লিঙ্গানি দেবদেবস্য সন্যজে সরমধ্যত; ॥ ৩৭ ॥ আদ্যং 

রিটা 

স্লিছিতে মগ্ন হইয়াছিলাখ | সেইজন্ত তুমি বহুকাল আমার অপেক্ষা! করিয়াছ ॥ ২৩॥ আমি 
সমুদায় তৃতের অগা । তুমি মনে মনে আমার ভাবনা করিয়াছ ॥২৪॥ তুমি বলিয়াছ, 
তোম1 অপেক্ষা আর কোন পুরুষই অগ্রে জন্মগ্রহণ করে নাই ॥২৫॥ এই স্থাগুজলে মগ্ন ও 
বিবশ হই উঠিয়াছেন। অতএব তুমি আমার উপকার কর। দক্ষ'দি প্রজ.পতিনমূহও 
যাবতীয় ভূতগ্রামের সৃষ্টি করিলেন । ২৬॥ সেই প্রজাপতিগণ চভূর্বিরধ ভূতের কৃষ্টি করিয়াছেন। 
& সকল প্র্। কমান ক্ষুধিত হইয়া, সকলেই প্রজাপত়িকে ॥ ২৭। ভক্ষণীর্থ উদাত হুইলে, 
ভিনি তৎক্ষণাৎ লবেগে পলায়মান হইলেন এবং |পরিত্রাণবাপনায় পিতামছের সমীপস্থ হইয়া 
কহিলেন ॥ ২৮ ॥ এই সকল প্রজার যার তত সংবিধান করুন। এই কথায় তিনি তাহাদিগকে 
অন্লদান করিলেন । তাহাতে, মহৌবধি লকল স্থাবরগণের তক্ষা ॥ ২৯। আর ক্ষক্ষম দুর্বল ভূত- 
গণ বলীয়ানদিগের খাদ্য হইল । এইরূপে অব্লবিধান কর! হইলে, প্রজা! সকল বথাগত প্রস্থান 

করিল ॥ ৩৭ ॥ অনভ্ভর তাহার! সকলে পরম্পর প্রীতিযুক্ত হইয়া, বর্ধিত হইতে লাগিল। এইরূপে 
ভূতগ্রাম অতিমাহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও তন্লিবন্ধন লোকগুরু ভূমি প্রসন্ন হইলে | ৩১ ॥ (ামি সেই সলিল 
হঈতে সমুখিত হুইয়া,প্র্জা সকলকে লনর্শন করিলাম । আমারই তেজে তাহারা বিহিত হইয়াছে। 
তাহাদিগকে অবলোকন করিয়া । ৩২॥ আমি অতিমাত্র ক্রোধাস্থিত হইয়া, [লিঙ্গ উৎ্পাটন 
পুর্বাক বিক্ষেপ করিলাম । এ লিঙ্গ সন্গোমধ্য প্রক্ষি গর হইয়া, উর্ধভাবে অবস্থিতি করিল 7৩৩। 

তদবধি উহ সংসায়ে স্বাগুনামে বিখ্যাত হইল. এ স্থাগুব সকৃৎ দর্শনমাত্রেই সকল পাঁপ- 

মৌচন হইয়া! থাকে ॥ ৩৪ ॥ এবং পুনরায় যাহাতে সংসাঁরে আপিতে ন। হয়, 'বটুরূপেই মুক্তি 
লাভ কর! যাইতে পারে । যে ব্যক্ত কৃষ্ণাষ্টমীতে সমাহিত হইয়1, এই তীর্ঘে বাস করে ॥ ৩৫ ॥ 
লে অগম্যাগমনে'ভুত সমুদায় পাঁপ হইতে মুক্ত হয়। 

এই বলিয়। ভগবান্ ভব নেই স্থানেই অন্তর্থিত হইলেন ॥ ৩৬॥ এদিকে ব্রদ্ধাও পাপমুক্ত 

হুইয়া, চতুর্দ,খের অ রাধন। করিয়া, সেই মরে মধো দেবদেবের পি নকল স্জন করিলেন ॥৩৭। 



৪৯শ, জধ্যায়ঃ।] বামনপুরাণমূ | ১৯৫ 

বন্ধসয়ঃ পুণ।ং হয়েঃ পার্থ প্রতিষ্টিতং ৷ ছিতীয়ং অ্রন্ধলদনং স্বকীরে হাঁরমে কক ॥৩৮। তন্ঠৈব 
পূর্বদিগ্ছাগে তৃতীয়ঞ্চ প্রতিঠিতম্। চতুর্ঘং বরদ্ধণে। লিঙ্গং সরন্বত্যান্তটে স্থিতং 8 ৩৯। ফুত্ত- 
মেতানি তীর্থানি পুণ্যানি পাবনানি চ। *যে পপ্তত্তি নিয়াহছারাস্তে ঘাত্তি পর়মাজভিং। ৪*॥ 
কতে যুগে হয়ে: পার্থে ত্রভায়াং ব্রজ্জণোশ্রমে | বাপরে তন পুর্যোণ সয়ন্বত্যাস্তটে কলৌ ॥ ৪১ ॥ 
এতানি পৃজয়িত্ব' তু দুই ভক্তিসম স্বতাঃ। বিষুক্তাঃ কল্মবৈঃ সর্ব প্রধাস্তি পরমাং গতিং ॥৪২$ 
হৃষ্টিঞালে ভগবতা পুজিততস্ব মহেশ্বরঃ। সরগতূত্বরে ভীদ্বে নায় খ্যাতশ্চতুমখঃ ॥9৪৩॥ তং 

পৃয়িত্বা। যত্েন সোপবালে। জিতেন্্রিজঃ। অগম্যাগমনৈর্দোষৈমুচ্যতে নাহ সংশ€1 ৪৪ 1 
ততন্থেত'ঘুগে প্রাপ্তে স্থাপোর্দেবসমীপত:। পৃজিতং সুমহমি জং তত্রাপি চ চতুমুধিং ॥ ৪৫॥ 
তং প্রণম্য শ্রচ্মধাণে1 মুতে দর্ধকি ঘষৈঃ | লীলাশক্করসংভূতং তথা বৈ তাছুশক্করং ॥ ৪৬ ॥ 
তখৈব দ্বাপরে প্রাপ্তে স্বাশ্রমে প্রাপা শঙ্করং। বিমুক্তো রাজ সৈর্ভাবৈর্বর্ণনক্কয়লত্ভবৈঃ ॥ ৪৭ ॥ 
ততঃ কুষ্ণচতৃর্দগ্তাং পৃজরিত্ব। সূ মানবঃ | বিমুক£ 'পাতকৈঃ লর্কয়ভোজ্যন্টারসম্ভতবঃ ॥ ৪৮ | 
কলিকালে তু সংপ্রাপ্তে বশিষ্ঠাশ্রমমাস্থিতঃ | চতুমুখং স্থাপয়িত্ব! ঘষৌ লিদ্ধিমন্তৃত্তমাং ॥ ৪৯ ॥ 
তত্রাপি যে নিক্নাহারাঃ শ্রন্দধান!] জিতেজ্িয়াঃ। পুজরত্তি মহাদেবং তে যাস পন্থমং পদং ॥ ৫*॥ 
ইত্যেতৎ স্থাণুতীর্ঘন্ত মাহাত্মাং কীর্তিতং তব। তচ্ছত্ব। সর্বপাপেতে) মুক্কো! তবতি মানব |৫১৪ 

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সরোমাহাস্তো স্থাণুভীর্ঘমাহাত্ব্যং নাম একফোনপঞ্চাশতমোধ্ধ্যায়ঃ ॥ ৪৯ ॥ 

তম্মধো প্রথম ত্রক্ষঘরঃ। উহ! পরম পবিজ্র। হুরের পার্খে উহারঞ্প্রতি্ঠা হইল। দ্বিতীয় 
ব্রন্মলধন শ্বকীর আশ্রমে সংবিধান করিলেন || ৩৮ ॥ তাহার পূর্বদিগৃৰুভাগে তদীয় লিঙ্গ প্রতি- 
চিত হইল। চতুর্থ লিঙ্গ সরন্বতীর তটদেশে স্থাপন করিলেন ॥ ৩৯ ॥ ত্ৎকর্ভক এই সকল পরম 
পবিত্র ও সকলের পবিভ্রতার্জনক তীর্ঘ বিনিশ্মিত হইল । যাহারা নিরাহায় হইয়া এই সকল 
দর্শন করে, তাহ'দের পরমগতিলাভ হয় ॥ ৪০॥ সত্যযুগে হরির পার্থে ভ্রেতায় বরঙ্গাশ্রমে, 
দ্বাপরে তৎপূর্বণে এবং কলিধুগে সরন্বতীর তটে প্রতার্টিত তীর্থ সেবনীয় ॥ ৪১॥ ভক্তিসম্পন্ন 
হইয়া], এই সকল লিঙ্গের পূজা ও দর্শন করিলে, সর্বকলুষবিমুক্ত ও পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া 
যায় ॥ ৪২৪ স্যগ্টিসময়ে তগবান্ পিতামহ সরনতীর উত্তর তীরে প্রতিষ্িত চতুর্শখ নামে বিখ্যাত 
মহেশ্বরের পূজ। করিয়াছিলেন ॥ ৪৩ ॥ জিতেঙ্ত্িয় ও উপবাসী থাকিরা, বুলহকারে তাহার 
পুজা করিলে, অগম্যাগমনজনিত দমুদা় পাতক পরিহৃত হয়? ৪৪॥ অনস্তর ত্েতাযুগ প্রাপ্ত 
হইলে, স্থাণুর নমীপন্থ চতুর্ণ,খনামক্ক অগ্ততম লিঙ্গের তিনি পৃন্গ| কয়েন ॥ ৪৫॥ শ্রদ্ধধান হইয়া, 
তাহারে পৃজ। করিলে, অশেষ কলুষনিরাস হয়। তথার লীলাশংকরসংভূত যে ভান্থশঙ্কর বিরাজ- 
মান আছেন, তাহার এরূপে গূজ। করিলে, এরূপ ফলপ্রাপ্তি হয়।। ৪৬৪ জানস্তয় ভ্বাপর 
যুগদমাগতে স্বকীয় আশ্রমন্থ শঙ্করের শ্রদ্ধাসহ অভ্র্চনা করিষে, বর্ণসংকয্পলত্ভৃত 
রাজন ভাবের পরিহ!র হুইয়1 থাকে ॥ 8৭ কৃষ্ণ চতুর্দশীতে তাহায়ে পূজা! করিলে, অভোজ্যার- 
ভক্ষণঙ্গনিত সমস্ত পাতক বিন হয়।৪৮॥ অনস্তর কলিকালসষাগমে বশিষ্ঠাশ্রমে অবস্থিতি 
করিয়া, চতৃমুথের স্থাপন কঙ্গিলে, সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে ॥ ৪৯ তগ্মধ্যে যে সকল ব্যক্ত 
বিশিষ্টরপে আহার পরিহার ও ইন্দ্িয়গ্রাম প্রত্যাহার করিয়া'শ্রদ্ধাসহকারে মহাদেবের পৃজ] করে, 
তাছাঁরা পরমপদ প্রাপ্ত হয়॥ ৫*॥ আমি তোমার নিকট স্থাণুতীর্থের মাহাত্ঝ্য কীর্তন করিলান । 
লোকে ইহ! শ্রবণ করিলে, অশেষপাপবিমুক্ত হয় ॥ ৫. ॥ 

ইতি ভ্রীকামনপুরাণে স্থাণুতীর্থম।ছাক্স্য নাম একোনপঞ্চাশ অধ্যায় ॥ ৪৯1 



পঞ্চ/শতমোহধা।য়ঃ। 

সনৎককুমার উবাচ। ততোহব্রবীদ্দেববরস্ত তীর্থ; যন্ম স্তবানেকতয়া গ্রাযাতি। পৃথদকে- 
ত্যেব চ লাঁম তৃভ্যং ভবিষঁতে তীর্ঘবরঃ পৃথিব্যাং॥ ১॥ এবং পৃথদকং দেবা: পুণাং পাপভবা- 
পহং। ত' গচ্ছধ্বং মছাঁচীর্থং ষাচিযাস্তো। নিবোধথ ॥ ২॥ যদ। 'মগশিগোখক্গে খশসুর্ষ্য। 
বৃহম্পতিঃ। তিষ্ঠন্ত সা তি; পূর্ব ত্বক্ষয়! পরিগীয়'ভ ॥৩।॥ তগাচ্ছধ্বং স্তরস্ত্েষ্ঠা যত্র প্রাচী 
সরদ্বতী। ,পিতৃনারাধয়ধবঞ্চ তত্র শ্রাদ্ধেন তক্তিতঃ ॥ ৪ ॥ ততো! মুঝাঁরবচনং ক্রত্ব! মেবাঃ 
সবাসবাঃ। সমাজগ,: কুরুক্ষেত্র পুণ্যং তীর্থ পৃথুদকং॥ ৫॥ তত্র অত্বা। স্রাঃ সর্কে বুহ- 

ন্পতিমচোছযনু। বিবন্বন তগবন্ন ষ্যমিদং মৃগশিরঃ কুক ॥৬॥ পুধাং তিথিং পাপহরাং তব 
কালোহবমগতঃ। প্রব্তে রবিস্তহব চন্্রম'পিবিশত্যসৌ॥ ৭ ॥ তবাধত্বং গুরে। কার্যাং 

স্থরাণাং তৎকুরুদ বঃ। ইত্যেবমুক্তে! দেবৈস্ব দেবাচার্ষেোহত্র বীদিদং | ৮॥ যদ্দি বর্ধাধিপে- 
হহং স্তং ভূতো যাস্বাথি দেবতাঃ। বাড়মূচুঃ সুরাঃ সর্বে ততোহসৌ খ্রাক্রমন্দৃগং ॥ ৯ ॥ 
আবাঢ়ে মালি মার্গন্ষ চন্্রক্ষরতিথির্ঠিযা। তন্যাং পুরদরঃ প্রীতঃ পিওং পিতৃযু ভক্তিতঃ ॥১০। 
প্রাগাতিলমধুন্িং হবিষ]ানন; প্রতুন্তা বৈ। ততঃ প্রীতান্ত্ পিতরস্তাং দছৃত্তনয়াং নিজাং ॥ ১১ ॥ 
মেনাং দেবাশ্চ খৈলায় হিমযুক্তায় বৈ দছুঃ। তাং মেনাং হিমব্লন্ধ। প্রলাদ।দ্দৈবতেঘথ | 
প্রীতিযানভবচ্চ'দৌ বেমে স তু বথেচ্ছয়া ॥ ১২॥ ততো হিমা্িঃ পিতৃকগ্য়া সমং 

সনৎকুমার কহিলেন, অনস্তব দেববর মহাদেব সেই তীর্থকে বলিলেন, যেহেতু তুমি একড1 
সহকারে প্রযাঁণ করিতে€ছ, সেইহেতু, পৃথুদক য়ে বিখ্যাত ও পৃথিবীর মধ্যে প্রধান তীর্থ 
হইবে ॥ ১॥ হে দেবগণ ! এইবপে পৃথুদক যেমন পঃমপনিত্র, সেইপ সর্কবিধ পাঁপভয নির কৃত 
করে । তোমব' সেই মঞ্চাতীর্থে গমন করিপা, যেরূপে যাজ্কা কবিবে, ত হা শ্রবণ কর ॥ ২॥ যে 
সম্যে শশী, সুর্য ও বৃহস্পতি মূগশিরানক্ষত্রে অবস্থিতি করেন, তৎকালে দেই তিথি জক্ষঃ] 
মামে পরিগণিত হয ॥ 51 অতএব হে স্ুরশ্রষ্ঠ *কল! যেখানে সরন্বতী প্রাচীনমুখী 

হইয়াছেন, তথায় গমন করিয়া, ভক্তিসহকারে শ্রাদ্ধলংবিধানপূর্বক পিতৃগণের আরাধন! 
কর।,9। 

ইন্দ্রলহিত দেবগণ মুরারির এই বচন আকর্ণন করিয়া, কুরুক্ষেত্রে পুণ্যতীর্থ পৃথুদকে সমা- 

গত হইলেন | ৫॥ তথায স্নান করিয়া, সকলে বৃহম্পতিকে বলিতে লাগিলেন, হে ভগবন্ 
বিবন্বমূ। আপনি মুগশিরা নক্ষত্রকে পাপহারিণী ও পুধ/জননী তিথি রূপে সংবিহিত করুন। 
আঁপনার সময় সমুপস্থিত হইযাছে। হুর্্য তথায় অধিষ।ন করিতেছেন। চন্ত্রমাও প্রবেশ 
করিয়াছেন ॥ ৬ ॥ 48 হেগুরে!! দেবগণের এই কার্ধ্য আপনারই আয়ত। অতএব তাহা 
সম্পাঁগন করুন । 

দেবগরু বৃহস্পতি দেবগণ কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইযা, বলিতে লাগিলেন 1 হে দেবতাঁবর্গ ! 
ধার্দ আমি বর্ধাধিপতি হইতে পারি, তাহা! হইলে, করিব। দেবগণ এই নিয়মে সম্মত হইলে, 
তিনি মুগশিরায় সংক্রমণ করিলেন । তাহাতে, আমাঢ়মাসে মৃগশিরানক্ষত্রে যে চন্্রক্ষয়তিধি 
সমুপশ্থিত হইল, পুরদার গ্রীতিমান্ ও ভক্তিযুক্ত হইয়া, সেই লময়ে পিতৃগণের উদ্দেশে ॥ ৯১০1 
হবিষ রতোরজিনপূর্কি মধুমি শ্রিত তিলপিগ ॥প্রদান' করিলেন। তখন শিতৃগণ প্রীত হইয়া, 
আপনাদের তনয়াকে প্রদান করিলেন ॥ ১১॥ দেবগণ হিযালযহত্তে তাহারে পর্রীকপে গ্স্ত 
করিলেন। হিমালয় দেবগণের গ্রসাঁগাঁৎ তীহায়ে প্রাপ্ত ও তাঁহার প্রতি গ্রীতিমান্ হইয়া, 
বথেচ্ছ রিহায়ে প্রবৃত্ত হইলেন॥ ১২॥ অনস্তর তিনি পিড়কন্যা মেনার নহি যথেষ্ট ব্যিয়, 



৫১শ, অধ্যায় । ] বামনপুরাণহ্ 1 ১৪৯৭ 

সমর্পন বৈ বিষষান্ নথেটং। অজীজনৎ সা তনয়শ্চ তিন্বে রূপাতিযুক্তাঃ 
স্থরযোগ্যতত্ব ॥ ১৩॥ 

ইত শ্রীব'মনপুর'ণে উম|সম্ভবে কুরুক্ষেব্রমাহাত্থ্যং নাম পঞ্চশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫০ ॥ 

একপঞ্চাতমোহধ্যায়ঃ | 

পুলন্তা উবাচ। মযেনায়াং কন্তাক্াস্তিশ্র! জাতা রূপগুণানম্বত। নাভ ইতি চ খ্য ত- 

শতুর্থস্ভনয়োভবৎ | ১॥ রক্তাঙ্জী রক্তনেত্রা চ রক্তাম্বরবিভূষিতা। রাগিণী নাম সঙ্জাতা 
জ্যেষ্ঠা মেনান্থুতা মুনে |২।॥ গুভালী পদ্ুপত্রাক্ষী নীলকুঞ্চিতমূর্ধজ1 | খেতমাল্য স্বরণ 1 
কুটিল! নাম চাপরা॥ ৩॥ নীল ঞনচয়প্রথ্য নীলেন্দীবরলোচন!। রূপেণান্ছপম! কালী জঘগ1 
মেনকান্ৃতা ॥ ৪ ॥ জাতান্ত'ঃ কন্য:কান্তিঅঃ বড়বাৎ পুরতে হুনে। কর্তৃস্ত"£ প্রধাতাশ্চ 
দেবাস্তা দদৃশ্ডঃ শুভাঃ ॥ ৫॥ ততো দিবাকটৈঃ সর্বৈর্বন্থ ভশ্চ তপন্থিনী। কুটিল। ব্রন্মলো -স্ত 
নীতা শশিক্গর গভা ॥৬॥ অথোচ্র্দে বতাঁঃ সর্ব £ কিং ত্বিয়ং জন'ববাতে | পুত্রং মহিষহত রং 
্রদ্মন্ ব্যাথাতুমর্থপি ॥ ৭॥ ততোব্রবীৎ স্থপতিনেচং শক্তা তপস্থিনী। শার্ধং ধারয়িতুং 
তেছ্ছে! বরাকী মুচাতাং ত্বিষ্ধং ॥৮॥ ততস্ত কুটিল] ক্রন্ধা ব্রন্মাণং গ্রাহ নারদ । তথা যন্ষিষ্য 

ভগবন্ ঘখ। শার্বং সুহৃ্ধীবং ॥ ৯৪ ধারয়িফ্যামাহং তেষল্দণৈব শৃণু সত্তঘ। তপনা*ং স্থতণ্ডেন 
সমারাধ্য জনার্দনং | ১* & যথা হরন্য মুর্ধানং নময়িয্যে পিতামহ । তথ! “দেব কারষ্যামি সঙ্যাং 
সত্য" ময়োদিতং ॥ ১১ ॥ | 

ভেগ করত পরম পরিত্বপ্ত হঈয়া উঠিলেন। মেনা এঁ সমায় উহার সহব সে অতিশয় 
সৌন্দধ্যশালিনী তিন কন্ঠ! সমুতপাঁদন করিলেন । তাহারা ন*লেই স্থররমণী হইয়াছিলেন ॥১৩ 

ইত শ্রীবামনপুরাণে কুরক্ষেত্রমাহ।জ্সা নম পঞ্চাশ ধায় ॥ ৫০1 

পুলস্ত্য কঠিলেন, মেনার গর্ভে পগুণনম্পন্ন তিন কন্ঠ! এবংপম্থন'ভনা'ম বিখ্যাই এক পুজ 
জন্মগ্রহণ করিল ॥১॥ তন্মধ্যে মেনার জ্যেষ্ঠ কন্তার নাম রাগিণশী। তাহার অঙ্গ রক্ত বর্ণ, 

লোণন রক্তবর্ণ এবং অন্বরও রক্তবর্ণ॥ ২॥ মেনার দ্বিতীয়া কন্ঠার নাম কুটিল । তাহার অঙ্গ 
নি'তিশয় সৌঞষ্ঠবসম্পন্ন, লোচনযুগল পন্মপত্রসদৃশ, কেশপাশ কুঞ্চিত ও নীলবর্ণ। এবং তার 
মূল্য ও অস্কর শ্বেতবর্ণে অলঙ্কৃত ॥ ও ॥ মেনার কনষ্ঠা কনার নাম ক'লী। তিনি নীলাঞ্জনচয়- 
সন্লিভ। নীলেন্দীবরলোচনা এবং ব্ূপে উপম-শৃন্তা ॥ ৪।| হে মুনে! সেই কগ্ঠাত্রয় ছয় বৎসরের 
পূর্বেই তপশ্চরণার্থ প্রস্থান.করিলে, দেবগণের দৃষ্টিপথে পতিত হলেন ॥ ৫॥ তখন আপ্দিতা- 
গণ ও বন্থগণ দেই শশিকরসন্নিভা! তপস্থিনী কুটিলাঁকে ব্রন্লেকে লইয়। গেলে 1 ৬॥ দেবগণ 
সকলে ব্রহ্মার গোচরে নিবেদন করিলেন, ইনি কি মহিষহস্ত। পুত্র প্রসব করিবেন, বলিতে 
সাজ] হউক ॥.৭1 ন্থরপতি পিতামহ উত্তর করিলেন, এই তপস্থিনী শুর তেজঃ ধারণ 
করিতে পারিবেন না। অতএব এই বরাঁকীকে ছাড়িয়। দাও ॥ ৮॥ 

নারদ ! তৃখন কুটিল! দ্ধ! হইয়া, ব্রদ্ম:কে কহিলেন, ভগবন্! আমি যাহঠুতে শল্তুর় তুর্ধর 
তেজ ধারণ'করিতে পারিব, তদনুরূপ যত্ত করিব। হে সত্ধম! শ্রবণ করুন। আমি পুনরায় 
1৯1১০। যাহাতে মহাদেবের মন্তক অবনত করতে সমর্থ হইব, হে দেব পিতামহ ! সত্য পত্য 
বলতেছি, সেইন্প অনুষ্ঠান করিব ॥ ১১।॥ 



১১৮ বাঁমনপুরাণম্। [৫১শ, জধ্যায়ঃ। 

পুলঝ্ডয উবাচ। ততঃ পিতামহঃ ক্রুদ্ধ কুটিলাং প্রাহ দারপাং। ভগবানাদিকত ক্বা 
ঈর্বেশোপি মহামুনে ॥ ১২ ॥ 

ব্রন্ষে*বাচ। যন্মান্মচনং পাপে ন ক্ষান্তং কুটিলে স্ববরা। তন্মান্্চ্ছাপনির্দগ্কা সর্বান্থাপে! 
ভবিষাসি 1১৩ ॥ ইত্যেবং ব্রচ্মণ। শণ্ত! হিমবদ্দহিতা মুনে। আপোময়। ব্রন্মলোকং প্লাবয়ামান 
বেগিনী ॥ ১৪ ॥ তামুদ্ধতজলাং দৃ্1 প্রবন্ধ পিভামহঃ। খকৃসামাধর্বযভ্ৃভির্কন্ধনৈঃ 
সর্বতো দঢং ॥ ১৫ ॥ সাবদ্ধা সংস্থিত। ব্দ্ধংস্তত্রৈব গিরিকন্তকা। আপোময়। প্লাবয়ততী 

ব্রদ্ধাণো বিমলালয়ং ॥১৬। য] সা রাগবতী নাম সাপি নীতা স্ববৈর্দিবং । ত্রজ্জণে তাঁং নিবেদ্যৈৰ তা- 
মপ্যাহ প্রজাপতিঃ) ১৭৪ সাপি ক্রন্ধাত্রবীচ্চেনং তথা তদ্দযে মত্তপঃ। বথ| মন্লাম- 
সংযৃক্তো মহিষদ্্রো ভবিষ্যত ॥ ১৮ ॥ তাং শশাপাথ স ব্রহ্ম! সন্ধ্যারাগে ভবিধ্যতি | যা মন্বাকা- 
মলভবাঃ টব ল্ুরৈল ভ্ঘয়সে বলাৎ ॥ ১৯1 লাপি জাতা মুনিশ্রেষ্ঠ সদ্ধ্যারাগবতী ততঃ। গ্রতীচ্ছন্ 
কত্তিক'ভাগে শৈলেষ্যা বিগ্রতং দুটং ]২*॥ ততো! গতে কল্তকে দ্ধে জ্ঞাত্বা মেনা তপন্থিনী। 
তপসো বারয়ামাস উ মেত্যেবাত্রবীচ্চ সা ॥২১॥ তদেব মাতা নামান্যাস্চক্রে পিতৃশ্রত। শু5]। 
উমেতোব হি কন্তায়াঃ সা জগাম তপোষনং ॥ ॥ ২২ ॥ ততঃ সা মনসা! দেবং শূলপাণিং বৃষধবজং। 
রুদ্রং চেতসি সম্ধার্ধ্য তপন্তেপে নুতুক্করং॥ ২৩॥ ততো ক্রন্ধাত্রকীদ্দেবান্ গচ্ছধবং ছ্িমবৎ- 
স্থৃতাং। ইহানয়ধ্বং তৎকালং ভপন্যস্তীং হিমালয়ে ॥২৪। ততো দেবাঃ সমাজগ্ দত: 

পাপ সপ রা থা. প্র 

পুলম্সা কহিলেন হে মহাঁনুনে! সকলের পিতামহ, ঈশ্বর ও আদিরৎ ভগবান্ ব্রহ্মা 
ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সেই দারুণ প্রতি কুটিলারে কহিলেন ॥ ১২ ॥ অয়ি পাপে কুটিলে! বেহেতু, 
তুমি তামার ব'ক্য রক্ষা করিলে না, সেইহেতৃ, আমার শ'পে নির্দস্ধ হইয়া, ললিলমাজে 
পরিণত হইবে ॥ ১৩॥ মুনে! হিমালয়নন্দিনী কুটিল! এইরূপ অভিশপ্তা হইয়া]. বেগবতী 
আপোযয়ী মৃত্তি পত্িগ্রহপূর্ক ব্রহ্মলোক প্রাবিত করিতে লাগিলেন ॥১৪॥ পিতামহ ব্রহ্মা 
তাহারে উদ্দামস'ললা দর্শন ফ্রিয়! খক, সাম, অধর্ব্ব ও যু রূপ বদ্ধন ছার। সর্ব দুঁচরূপে 
বন্ধক রলেন॥ ১৫।। ব্রহ্মন্! গিরিকন্তা। কুটিল! এইরূপে নিযজ্তিত হইয়া, আপোময় কলে- 
বরে পরমনির্শ্গ ব্রন্মণিলয় প্লাবিত করিয়া, সেই স্থানে অবস্থিতি করি'ত লাগিলেন ॥ ১৬ 

এদিকে দেবগণ সেই রাগিণীনামক দ্বিতীয়! হিমালয়নন্দিনীকে হ্বর্গে আনয়ন ও পিতামহের 
গোৌঁচরে নিবেদন করলেন । পিতামহ তাহাকেও এরূপ বলিলেন ॥ ১৭ ॥ রাগিণী তচ্ছ বণে জাত- 
ক্রোধা হইয়া,কহিলেন,আমি সেইরূপ কঠোর তপশ্চরণ করিব, যাহা ত আমার নামসংযুক্ক হইয়া, 
মহিষিস্ত! জন্মহণ করিবে ॥ ১৮ ॥ তখন ব্রক্ম। তীহারেও শাপ দিয়া কহিলেন, ভূমি সন্ধ্যাযাগ 
হইবে । যেহেতু, তুমি আমার ব'ক্য লঙ্ঘন করিয়া, বলপুর্বক দেবগণকেও অতিক্রম 
কণ্রলে। ১৯॥ অনস্তর হে মুনিশ্রেষ্ঠ! রাগিণী ক্রদ্মার শাপে সন্ধ্যারাগ হইল, জন্মগ্রহণ 
করিল । ২০ 

তদনস্তর তপন্থিনী মেনা, যখন জানতে পারিলেন, আপনার হুই কন্ভা গত হইপ্নাছেন, 
তখন ভৃতীর। কন্তাকে তপশ্চরণে বিনিবৃত্ত কিয়া,বলিলেন, উ ম] অর্থাৎ তপস্যা করিও না ॥ ২১ ॥ 
ভিনি তাহাই অর্থাৎ এই উমাশঝেই কন্তার নাম করণ করিলেন । তাহাতে তাহার নাম উমা 

হইল।. অনন্তর উম! তপোব ন গমন করিলেন ॥ ২২ ॥ তথা তিনি ভগবান বৃষধ্বজ শৃলপাণি 
রুদ্রকে মন ছার। হদয়ে সন্ধারিত করিয়া, স্ুছকর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২৩ 

তঙগর্ণনে পিতামহ ত্রন্ম! দেবগপকে কহিলেন, ভোখরা, ছিমাঁলয়ে গমন করিয়া, তথায় 
তপশ্চরণে সংসক্ত। ছিমালমদুহ্তারে এখানে জানয়ন কর ॥ ২3 ॥ 



৫১শ, অধ্যায়ঃ । ] বামনপুরাণম্ । ১৯৯ 

শৈলনঙ্গিনীং। তেজসা বিজিতান্তন্তা ন শেকুরুপসর্পিতৃদ্ ॥ ৫ ॥  ইল্তো! মরুদচাগৈঃ লার্ঘং 
নির্ধতন্তেজন! তয়া। ব্রজ্মণোৎ্থধিকততেজোম্তা বিনিবেদ্য প্রতিটিতঃ ॥ ২৬৮ তছো 
্ধাব্রবীন্ধেবান্ করবং শঙ্করবল্পত | বূযং লতেজগে নূনং বিক্ষিপ্ত হতপ্রভাঃ | ২৭ ॥ 
তন্মান্ব জধ্বং ম্বংম্বং ছিস্থানং ভো বিগতজরাঃ। সভারকং হি মহিষং বিদধ্বংতনিহতং রণে ॥২ষ৮া 
ইত্যেবমুদ্ধ1 দেবেন ব্রন্মণ। সেম্্কাঃ স্ুরাঃ। জগ্ম,ঃ দান্েব ধিষ্ানি সদেয। বৈ বিগতজয়াঃ ২৯ 
উমামপি তপস্তস্তীং হিমবান্ পর্বতেশ্বরঃ। নিবর্তা তপসন্তস্মাৎ সদারে। হাসযদ্গৃহান্ ॥ ৩, 
দেবো প্যাশ্রিত্য তত্রৌন্্রং ত্রতং নামনির/ভশরক্ং। বিচচার মহাশৈলাপ্ষেকপ্রাগ্র।ান্ মহামতিঃ ॥ ৩১ 
স কদাচিন্মহাশৈলং হিমবস্তং সমাগতঃ। তেনার্টিতঃ শ্রদ্ধয়াসৌ তাং র্াঝ্িমবসন্ধরঃ ॥ ৩২ 
ধিতীয়েছি গিরীণেন মহাদেবো নিমনত্রিতঃ। ইহৈব তিষ্প্গ বিভো তপংসাধনকারণ1ৎ ॥ ৩৩ 
ইত্যেবমুক্কে! গিরিণ। হরশ্চক্রে মতিং চ তাং। তথা চ'শ্রমমাশ্রিত্য ত্যক্ত।1 স শ্বং নিরাশ্রমং ॥ ৩৪ 
বসতোপ্যাশ্রমে তস্য দেবদেবন্ত শৃলিনং। তং দেশমগমৎ কালী গিরিরাজন্তা গুভা ॥ ৩৫ 
তামাগতাং হরে! দৃ] ভূয়া জাতাং প্রিয়াং সভীং | স্বাগতেনাভিলংপুজ্ধ্য তন্থৌ যোগরতে। 
হর: ॥৩৬॥ স]চাত্যেত্য বরায়োহ! কৃতাঞ্জলিপরিগ্রহা। ববন্দে চয়ণৌ শৈলে লখিতিঃ 
সহ ভামিনী ॥৩৭॥ ভতত্ত ল্দচিরাচ্ছর্ব্ঃ সমীক্ষ্য গিরকন্তকাং। ন যুক্তং টচৈবহুক্তাথ 

বদল 

দেবগণ পিভামহের আদেশে ঘখাপ্র+দশে গমন করিয়া, শৈলননিনীয়ে নয়নগোচর করি- 

লেন। কিন্ত তদীয় তেজে পরাভূত হইয়া, তাহার সমীপে গমন করিতে পারিলেন না॥ ২৫ ॥ 
ইন্্র দ্বেবগণের সহিত তাহার তেজে নির্ঘত হইয়া, ব্রহ্মার লক শে তাহার তেজের এইপ্রকার 
আধিক্য নিবেদন করিয়।, দণ্ডায়মান হইলেন ॥ ২৬ ॥ 

ত্রক্ষা দেবগণকে কঠিলেন, নিশ্চই ইমি শঙ্করের বললতা হইবেন | কেননা, তে মর! সকলেই 
তাহার তেজে বিক্ষিপ্ত ও প্রভাশন্য হইযাছ॥২৭॥ অতঞ্ব, মহিযাস্থর ভারকের সহিত 
সংগ্রামে নিহত হইয়াছে, নিশ্চয় করিব], সম্ভাপপরিহারপুজঃসর স্বন্ব স্থানে প্রতিপ্রস্থান কর 1২৮ 

ইত্্রসছিত সমুদায় দেববর্গ ভগবান্ পিতামহ কতৃক এইরূপ অভিহিত ও বিগতসন্তাপ 
হইরা, তৎক্ষণাৎ স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন ॥ ২৯ ॥ এপ্দিকে, উমা তপন্কায় প্রবৃত্ত হইলে, 

পর্বতপতি হিমালয় পত্রীর সহিত মিলিত হইঃ1, তাহারে তপশ্য। হইতে বিনিবর্তিত করিয়া, 
গৃছে লইয়া আসিলেন ॥ ৩* & মহামতি ভগবান্ মহাদেবও সেই নিরাশ্রম রৌদ্রব্রত অবশ্র্ 
করিয়।, মেরু প্রমুখস্থ মহাশৈল সকলে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥৩১ ॥ তিনি 
বিচরণপ্রসঙ্গে কোন সময়ে মহাশৈল হিমালযে সম'গত হইলেন। তখন পর্ধতপতি হিমাচল 
শ্রদ্ধানহুকারে তাহার পুজাবিধি সম্পাদন কধিলেন। এবং মহাদেব একরাত্বি তথায় বাপ 
করিলে ॥ ৩২ ॥ দ্বিতীয় দিনে তাহায়ে নিমন্ত্রণ করিয়া, কছ্ছিতে লাগিলেন, হে বিভে।! 
ভপঃসাধনার্থ এই স্বানেই অধিষ্ঠান করুন । ৩৩॥ পর্বতপতত এইরূপ নিবেদন করিলে, 
উমাপত়ি মহাদেব সেই নিরাশ্রম ব্রত ত্যাগ ও অশ্রম আশ্রয় করিয়া, তথায় বাস করিতে 
কৃতমতি হইালন ॥ ৩৪ ॥ দেবদেব শূঙ্গী এইরূপে আশ্রমী হষ্টলে, [গরিরাজের তৃতীয়! কন্যা 
সেই সর্ধস্ছন্দয়ী কালী এঁ স্থানে সমাগতা হইলেন ॥ ৩৫ ॥ মঞ্ধাদেব আপণার প্রিয় সতীকে 
পুনরায় জন্গগ্রহুণপূর্বাক তথায় আগমন করিতে দেখিয়া, শ্বাগতবাদসহুক্গারে সবিশেষ আতি- 
বানাদি করিয়া, যোগঘর্চ,র প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৩৬॥ তখন সেই বরারোহা ভামিনী ক'লী 
কতাঞ্জলিপরিধহ! হইয়া], অভ্যাগমনপুর্ধবক সখীগণলমভিব্যাহারে তাহার চয়ণযুগল বদ্দন। 
করিলেন ॥ ৩৭ ॥ মছাদ্দেব বহক্ষণের পন্ন গিপ্লিকন্যাকে দর্শন কগিযা, কছিলেন। তোমার 
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লগপোক্ীদধে ততঃ ॥ ৩৮ ॥ সাপি সর্কাবচো। কৌন্ং শ্রত্ব| জানসমন্ষিতা। অন্ততুতখেন দহভী 
[পশ্ত্নং প্রাহু পার্ধতী | ৩৯ ॥ তাতবান্যে মঞ্ছারণ্যে তণ্ডং ঘোরং মহতপঃ। আরাধনায় 

দেব শক্ষদন্ত পিনাকিনঃ ॥ ৪০ ॥ তথেতু/ক্তং বচঃ পিত্র পাদে তস্যব বিস্ত তে । ললিতাখ্যা 
তপন্তেপে হক্সারাধনফামার] ॥ 9১ ॥ তগঙ্যাঃ সখান্তদ]! দেব্যাঃ পরিচর্যযান্ত কৃর্বতে। 
পসমিৎকুশফলং চালি মূলাহরণমাদিতঃ॥ ৪২ ॥ বিনোদনার্থং পার্বত্য মৃণ্ময়ঃ শুলধূত্বরঃ | 

কফতশ্চ তেজোবুক্তশ্চ কদ্রো মেস্তিতি গ্াত্রবীৎথ ॥৪৩॥ পুজাং কয়োতি তস্যৈষ তং পশ্াস্তী 
মুছমুছঃ। ততোহন্তাত্ততিমগমচ্ছ-্ধয়] ত্রপুরাত্তরুৎ ॥ ৪৪ ॥ বটুরূপং সমাধায় আফাটীমুঞ্জ- 
মেখলী। খাজ্ঞাপবীতী ছত্রী চ সৃগাজিমধয়ভ্তথা | ৪৫1 কমগুলুবাগ্রকরে। ভ্মাক ণিতবিশ্রহঃ। 
প্রত্যাশ্রমং পর্য টন স তং কাল্যাশ্রমমাগতঃ ॥ ৪৬॥ তমুখায় তদ] কালী মখীভিঃ সহ নারদ । 
পুজকিজ্বা বখান্যায়ং পর্যযপৃচ্ছদিদভ ক ॥ ৪৭ ॥ 

উম্োবাঁচ। কম্মাদাগমাতে ভিক্ষে। কুত্র স্থানে তবাশ্রমঃ। কুত্বং পরিগন্তাসি মম শীত্বং 
নিবেদয় ॥ ৪৮1 
 ভিচ্ষুরু বাঁচ । মমাশ্রমপদং বালে বাঁরাণস্যাং গশুচিত্রতে। অখৈততীর্ঘয ত্রায়াং গমিধ্যামি পৃথৃদকং।৪৯ 

দেব্যুবাচ। কিং পৃণাং তত্র বিশ্রেন্দ্র যদ্যালি তং পৃথ্দকে । পথি ন্নানেন চ ফলং কেযু 
কিং লব্ধবানগস ॥ ৫*॥ 

এই অনুষ্ঠান সর্ভথ! বুক্ষিসহিভূতি। এই বলিধাই তিনি প্রমথগণের সহিত অন্তহ্থিতি 
হইলেন ॥ ৩৮ ॥ 

শিরিনন্দিনী তীহার এই অনীবভযন্কর বচন আকর্ণন করিয়া, জ্ঞানষাগ প্রাপ্ত ও 
অন্তঃছ?িখে দহামান হইয়া], পিতাকে আঁসযা কছিলেন ॥ ৩৯1 তাঁত! আমি ভগবান্ মহ্তা- 
দৈবের আরাধনামানসে ঘোর মহৎ তপশ্চরণার্থ মঙ্গীবনে গমন করিব ৪০ ॥ পিভ1 হিমালয় 
গ্রই বাক্যে সম্মত হইলে, তিনি তারই ,টিশ্ * পণ্দদেশে মহাদেবের অ'রাধমাভিলাষে 
ললিতানামধায়ণ পূর্বক তপস্যা করি:ত লাগিলেন ॥ 9১ তৎ্কালে তদীর় সখীর! আদি 
হইতে ফল, মূল ও সমিৎ কুশ জাহরণ করিয়! তহ্থার পরিচর্ধ্যার প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৪২॥ এবং 

তীছায় ভিত্তক্মোগসমাধনার্থ মৃতিকানির্িত শৃলধারী ঘর নির্মাণ করিয়া! দিলে, তিনি তদ্দর্শলে 

ফছিলেন, শ্রই তেঙন্বী রুদ্র যেন আমারই হন ॥ ৪৩ ॥ এই ব'লয়া, তিনি পুনঃ পুনঃ তাহারে 
পর্শন করিয্না, তাহারই পূজা! ফরিতে লাগলেন । ত্রিপুরারি তাছার এইরূপ শ্রদ্ধাসন্দর্শনে 
তাছার প্রতি ও্রীতিমান হইলেন ॥ ৪৪ ॥ অনস্তর তিনি পলাশনির্শিত দণ্ড, মুঞ্জ মেখল।, 
ঘঞ্চোপবীত, ছত্র ও স্ৃ্াজন এই সক ল অলন্কত বটু বিশ্রৃহ পর্নিগ্রচ করিয়া ॥ ৪৫॥ কমগুলুবাগ্র 
করে ভল্মারুণিত কলেবরে প্রতি আশ্রম পর্যটন করিতে করিতে দেই কালীর আশ্রমপদে পদার্পণ 

করিলেন ॥ ৪৬ ॥ 
নারদ ! কালী তৎক্ষণাৎ সবীগণের সহিত উখথান ও ন্যায়!ছুস'রে তাহার পুজ। করিয়া, 

খক্ষামণণ বাক্যে জিজ্ঞাস! করিতে লাগিলেন, অয়ি ভিক্ষে!! কোথা? হইতে আসিতেছেন? 

কোথাই বা আপনার আশ্রম? কোথাই 'বা আপ,ন গমন করিবেন? নীম্র আমারে 

বৰুন ॥ ৪৭19৮ | 
ভিক্ষু কহিলেন, অয়ি বালে! অয়ি শুচিব্রতে! বারাণশতে জামার গ্পাশ্রম। 

অধুস। আমি ভীর্ঘযাত্রা প্রসঙ্গে পৃথুদকে গমন করিব ॥ ৪৯ 
দে্দী কহিলেন, আপনি যে পথকে যাইতৈছেন, তথায় কিরূপ পুণ্যসঞ্চয় হইয়া থাকে? 

পর্িমণ্যেই ৰা কোন্ কোন্ তীর্থে নান করিয়া, কিরূপ ফল লাস্ভ করিয়,ছেন?॥ ৫৭ | 
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ভিক্ষুকুবাচ। ময়' ন্ন'নং প্র়াগে তু কৃতং প্রথমমেবহু। ততে'খ তর্থে কক্ষ অঅ জয়ন্তে 
চণ্ডিকেশ্বরে ॥ ৫১ ॥ বন্ধুবৃন্দে চ কর্কদ্ধে তীর্থে কনখলে তথা । সরপন্যামগ্রিকৃণত্ডে ভদ্দাযান্ধ 
ভ্িবিপে ॥ ৫২1 ,কৌনটে কোটিতীর্থে চ তক্ষকে চ কুশোদরি । নিষ্কামন রুতং লানং 

তঞ্ছে। ভ্যাগাত্তবাশ্রমং ॥ ৫৩॥ ইহস্থাং ত্বং সমাভাষা ্মিষামি পৃথুদকং । পৃচ্ছাঁযি য'দহং 

ত্বাং বৈ তত্রন ক্রোদ্ধুমর্ঘপি ॥ ৫৪ ॥ অহং হপ্পপপান্মানং শোষয়ামি কৃশোদগ্র। বালোহুপি 
সংযততন্ুস্ততঃ শ্লীঘযং দ্িঙ্ন্মনাং ॥ ৫৫ ॥ কিমর্থং ভখতী বৌদ্রং প্রথমে বয়ন স্থি'। তপঃ 
সমাশ্রিত ভীরু সংশয়ঃ প্রতিভাতি মে ॥ ৫৬ ৪& প্রথমে বয়লি জ্ত্রীণাং সহ ভত্রণবিলাসনি। 
স্থভোগ! ভোগিতাঃ কাল৷ এজস্তি স্থিংযাবনে ॥৫৭॥ তপদা! বাঞথদভীহ গিরিজে সচরাঁচরং। 
রূপাভজনমৈশ্বর্যং তচ্চ তে বর্ততে বু ॥1৮॥ তৎ কিমর্থমপাস্যৈতানজংকারান্ জট ধৃতাঃ। 
চীনাংশুকং পরিত/জ্য কিং তব" বন্ধলধারিণী 1 ৫৯ ॥ 

পুলস্ত্য উবাচ। ততত্ত তপস৷ বৃদ্ধ দেব্য'ঃ সোম প্রভা সখী । তিক্ষবে কথয়াম|স বখাবৎ সা হি 
নারদ ॥ ৬০ ॥ 

শোমপ্রভোবাচ। তপশ্চর্যা। দ্বিশ্রেষ্ঠ পার্ক! যেন হেতুনা। তং শ্ণুষ মহাকালী হুরং 
ভর্ভারমিচ্ছতত ॥ ৬১ ॥ 

পুলন্ত্য উবাচ । সোঁমপ্রভা,1 বচনং শ্রুহব। সংকংপা বৈ শিরঃ | বিহুস্য চ মহাহীলং ভিক্ষুয়াছ 
বচত্ত্রিদং ॥ ৬২ 

ভিক্ষুরুবাচ। বদাসি তে পার্বতি বাক্কামেবং কেন প্রদত্তা তর বুদ্ধির়েষা । কথং কর: 
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[ক্ষু কহিলেন, আমি গ্রথমে প্রযা'গ সান কাঁয়াছি। পরে যথ!ক্রমে কুন্তা,ম, জয়ন্ত, 

চগ্ডিকেশ্বরে ॥ ৫১॥ বন্ধুবৃন্দে, কর্কন্ধে, কনথলে, সরম্ব ঠীতে, অগ্রিকুণ্ডে, ভদ্রাতে, ত্রিশ্ইিপে॥৫২। 
কৌনটে, কোটিতীর্থে ও তক্ষকে নিফ্ষাম হইয়।, কান করিঃ1, তোমার আশ্রমে আদিল'ম ॥ ৫৩॥ 
এখানে তোমাকে নংভাষণ করিয়া, পুথুন্কে গমন করিব । তোমারে যাহা জিজ্ঞাস করিতেছি, 
তাহাতে তুমি ক্রুদ্ধ হইও না॥৫৪॥ অযিকৃশোদণর! আমি যে ৰাল্যকাল হইতেই সংযত- 
তন্তু হয়া, তপশ্য। স্বারা শরীর শোষণ করিয়ছি, তাহা ছিজ তিগণের পক্ষে 
শ্লাঘনীয় ॥ ৫৫ ॥ অগ়্ি ভীরু! ভূমি প্রথম. বরসে অবস্থিতি করিয়া, কি উদ্দেশে তপস্তা 

প্রবৃত্ত হইয়াছ। তদ্িষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত ক₹ইমাছে || ৫৬ | ভয়ি বিলখসিনি 1 

প্রথম বয়লে ্গামীর সহিত বিবিধ উপাদেয় বিষয়ভোগেই স্ত্রীদিগর »ময় অন্িবাঞ্িত হইয়া 

থাকে ॥ ৫৭॥ অধিগিবিন,ন্দ্ন! লোকে তপপ্যা দ্ব'র রূপ, অভিজন ও এশ্বর্যা এই নকলই 

বাথ! করিয়া থাকে । তোঘার ত সে কল ভূরিপরিমাণেই আছে |! ৫৮।। তবে ভুমি কিজন্য 

অলঙ্ক।র পরিহার কিয়া, জট।ভাঁর ধারণ এবং চীনাংশুক ত্যাগ কগিয়া, বন্কল পরিধান 

করি'ছ | ৫৯।। 
পুলস্ত্য কহিলেন, নার? ! তখন দোম প্রভানামে দেবীর তপো'বৃদ্ধা অন্যতর সখী সেই ভিক্ষুকে 

ঘথাবৎ বলিভে আাগিলেন ॥৬*1॥ হে দ্বিজশ্রে্ঠ! পার্বতী ধেক্ষার়ণে তপশ্চর্যযাষ 

প্রবৃত। হইয়াছেন, শ্রবণ করুন। এই মহাকাজী মহাদেবকে পতিরূংপ কামন। 
ফরতেছেন | ৬১।' 

পুলন্ত্য কিন, ভিক্ষুরূপী মহ্থাদেব সোমপ্রভার এই কথ! শুণ্য়া, শির£কম্পন ও উচ্চৈ2- 

বরে মহাহাস্য করিয়!, বলিতে লাগিলেন ॥৬২ 1 অয়ি পাব্ষত! আমি ডিজ্ঞাল। 

করিতে ছ, কোন্ ব্যক্তি তোমারে এইরূপ বুদ্ধ প্রদান করিল? €দখ তোম:র পবকোমল বর 
৬ 
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পল্পবকো'মলস্তে সমেধাতে শার্বাকরং সলগগং ॥ ৬৩।॥ তথা ফুকৃলাম্বরশালিনী ত্বং মৃগারিচণ্্াভি- 
বৃতস্ত রুদ্র:। ত্বং চন্দনাত। স চ ভস্মভূষিতে ন যুক্তরূপং প্রতিভাতি মে তিদং ॥ ৬৪ ॥ 

পুলব্ভ) উব'চ। এব' বাদিনি বিপ্রেন্দ্র পার্বতী ভিক্ষুমব্র€ীৎ । মমৈবং বদ ভিক্ষো তং হর? 

সর্কগুপাধিক£ ॥ ৬৩৫ ॥ শিবে। বাপাথব?। তীমঃ স্নো নির্ধন:থবা । অলঙ্কুতে! বা গেবেশকথ। 

বাঁপানলক্কতঃ ॥ ৬৬ £ যাদৃশস্তাদৃশেো বাপি সমেনাথা ভবিষ্য'ত। নিবার্ধ্যতাময়ং তিক্ষুর্বি্ধবদ্ষুঃ 
স্বরিভাধরঃ। ন তথা নিনাকঃ পাপঃ যথা শ্রোতা শশি গর্ভে ॥ ৬৭ ॥ 

রে উব!চ। ইতোবমুক্ত1 বরদা সমুখতুমখৈচ্ছত। ততোহতাজস্থিক্ষুবপং শ্বরূপস্থো- 
ইভৰচ্ছিবঃ ॥ ৬৮॥ ভৃত্বোবাচ প্রিয়ে গচ্ছ ক্গমেব ভবনং এ । তবার্থায় প্রহেষ্যামি মহষান্ 
হিমবদগ্ ছে ॥৬৯॥ যচ্চ রুদ্রমীহজ্ঞ্যা]। মৃণময়শ্েশ্বরঃ কৃতঃ। অসৌ ভদ্রেশ্ববেক্দোবং খ্যাতো। 

লোকে ভবিষ্যতি ॥ ৭০1 দেবদানবগন্ধর্বা যক্ষা কিং উল | পুজয়িষান্জ সত 
দানবাশ্চ শুভেপ্দবঃ ॥ ৭১ ॥ ইত্যেন্মুক্কা দেবেন গিরিরাজন্থত। মুনে। জগামন্বমাদিশি 

স্বমেব ভবন: পিতুঃ ॥৭২॥ শঙ্করেপি মভ'তেজা বিস্বজ্মা [গরিকন্যকাং। পৃথ্দ।ং আগাঁ- 
মাথ সানং চক্রে বিধানতঃ ॥ ৭৩॥ ততত্ত দেল প্রকে মহেষ্বরঃ পৃথ্দকে। কৃতং হেন তদ] 
নানমপান্তলর্ববকলুষঃ | ৭৪ ॥ কৃত্বা সনন্দী সগণঃ সবাহনো মহাগিহিং মনরম'জাম। 

আযাতি ত্রিপুর্*স্তকে সহ গণৈঃ পর্যাধুতৈঃ সপ্ত ভিরারোহ ৎপুলকো। বভৌ গিক্সিবররঃ সংহষ্টচিতঃ 

কিরূপে মহাদেবের ভূঁজঙ্গ বেষ্টিত করের সহিত সংগত হইবে ? | ৬৩॥ অধিক কি, তুমি দৃকুল'শ্ব় 
ধারণ করিতেছ। কি মহাদেব মুগ রিচর্খ্ব পরিধান করেন । তুমি চন্দনে চচিত. কিজ্ মহাংদব 

ভ্স্মে বিভৃষিত । সুতরাং, এই ঘটন1 জামার যুক্তরূপ প্রতিভাত হঈতেছে না। ১৪ ॥ 

পুল্স্তা কছলেন, হিক্ষু এঈকূপ বাকা গ্রযোগ করিলে, পার্বতী া1ঠা?র বলিতে লাগলেন, 
অয়ি ভিক্ষো৷ ! আপনি এরূপ কথা মুখে অআনিবেন নাঁ। কেননা, মহাদেব সর্বাপেন্চ। সম ধক 

গুণামে অলগ্তত ॥ ৬৫। অথবা, তিনি শিবই হউ7, আর ভীমই হউন, ধনীই হউন, আর 
নিধনই হ1 হষ্উটন,অলম্কৃতই হউন,আ'র অনলক্কৃতক্ট ক) ছউন 7 অথবা তিনি যেমন তেমনই বা হউন, 
তিনিই আমার নাঁধ। সথি! এই ভিক্ষুককে নিবাণ কর। দেশ, আবার কি বলিবার জন্য 
ইহার অধর স্ফরিত হইতেছে। মহাদেবের নিন্দা কনিলে, বত না প।প হয়, দেই নিন্ম শ্রবণ 
করিলে, ততোধিক পাপ হইয়! থাকে ॥ ৬৬৬৭ ॥ 

পুলক্ত্য কহি লন, বরদা পার্বতী এইমাত্র কহিয়া, উ'ন করিত অভিলাধষণী হইলেন। 
ভচ্দর্নে মহাদেব ভিক্ষুন্প পরিত্যাগ করিয়।, অরূপ ধারণ করিলেন | ৬৮ ॥ অনস্তর তীহারে 
'লিতে ল গিলেন, অয প্রিয়ে! তুমি এখন পিতার ভন্নেই গমন কর। আমি তোঁমার জনা 
শইধি দগকে তথায় প্রেরণ করিব || ৩৯॥ তুমি কুদ্রের প্রাপণ্িকামনাবশংবদ হইয়া, তাহার 
' স্বপ্মগ প্রতমূর্তি দির্মাণ করিয়াছ, এ মৃত্তি ভদ্রেশ্বরনামে ত্রিভুবনে বিখ্যাত হইবে ॥॥ ৭০ ॥ 
'বগণ, দৈত্যগণ, গন্ধবর্বগণ, যক্ষগণ, কিংপুরুষণ, উরগগণ এবং মানবগণ সকলেই গুত|ভিলায- 

'প্রবশ হইয়া, সতত তাহার পুজা করিবে ॥ ৭১। 
ভগবান্ ভব এঈরূপ কি ল, গিরিরাজনন্দিনী আকাশে জবগ হুনপূর্ব্বক পিতার নিলয়ে গমন 

শাহ শন ॥৭২।॥ তখন মহাতেজা! ম'াঁদেবও তাহারে বিসর্জন পূর্বক পৃথ্দকে সমাগত ও 
।থ ॥ দথাবিধানে অভিধিক্ত হইলেন ॥॥ ৭৩ ॥ এইরূপে দেবগ্রবর মহেশ্বর ৃধৃদকে স'ন করিয়া, 
“দ্ধ এবাবমুকষ হইরা | ৭৪ | নন্দী ও প্রমথগণ এবং বাঃ£নের সমভিবঠাহাকে মহাগিরি মন্দরে 
3 ঠা ন্. |ত্রখুরান্তক দেই মহাদেব গগনে সম.গত হইলে, মর্দারভূধর পরমপুলকি ত 
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ক্ষণাৎ। চক্রে দিবাফলৈর্লেন গুচিনা মুসৈশ্চ কন্দাদিভি: পুজাং সর্বগণেশ্বয়ৈঃ সহ বিভো।- 
রদ্রিভ্রনেত্রস্ ভু ॥ ৭৫॥ 

ইতি শ্রীবামন্পুর/ণে উমাদ্তবে মন্দরগিরিপ্রবেশে! নাম একপঞ্চশতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫১ | 

দ্বিপঞ্চাশগ্তমোহধ্যায়ঃ। 
পুলন্ত্য উব।চ। ততঃ লংপৃছ্িতো রুদ্রঃ শৈলেন প্রীতিমানভূৎ। সন্মার চ মহ্যীংঘ্ত অক্ষ- 

স্বতা। সমং তত:1১॥ তে সংস্মতাস্ত খষয়ঃ শঙ্করেণ মহাত্মন]। সমাজগ্র্মহাশৈলং মনদরং 
চাক্ুকশাঁরং ॥২॥ তানাগতান্ সমক্ষ্যৈব দেবদ্তিপুরনাশনঃ | অভ্াথায়াভিপূজ্যগানিদং 
বচনমত্ত্রবীৎ1৩। ধন্তোয়ং পর্বপশ্রেষ্ঠঃ ঈ.ঘাঃ পৃজ্যশ্চ দৈবতৈঃ। ধূতপাপন্তথা জাতে? 
ভবতাং পাদপন্কজৈ;। ৪ ॥ স্থীয়তাং বিস্ততে রম্যে গিরিপ্রস্থে সমে শুভে। শিলাস্থ পদ্মবরণা- 
লু ্ক্ষান্ চ মৃষথ ॥ ৫ ॥ 

পুলন্ত্যু উবাচ । ইঠ্রোবনুক্ত! দেবেন শঙ্করেণ মহ্যয়;। সমবেত্য ত্বরুত্ধত্যা বিবিশ£ শৈল- 
সানুনি॥ ৬॥ উপবিষ্টেষু ধর্ষষূ নন্দী দেবগণগ্রাীঃ। অর্ধাদিভিঃ সমভর্চয স্থিতঃ প্রত - 
মানসঃ ॥ ৭ ॥ তভোহব্রণীৎ স্ুুরপতিদ্ধমযং বাক)ং হিতং স্ুুরান। আত্মনো যশসে। বৃদ্ধে সপ্তষাঁন্ 
টনয়ান্িভান্ ॥ ৮! 

হর উবাচ। নম্যিশমত্রবারুণেয় গধেয় শৃণু গৌতম ৷ ভরদ্ব'জ শৃণুদ তবমঙি রন্তবং শৃণুষ চ ॥৯॥ 

মমালীদ্দক্ষতনুচ11,য়। চা দক্ষকোপতঃ। উৎসনর্জ সতী প্রাপান্ যোগং দুই পুরা কিল ৪ ১*॥ 
সাদা ভূঃঃ চমুডভুত1।শেলর দস্তা উমা । তাং মদর্থ.য শৈলোন্দ্র। যাচাভাং দ্বিজসত্বমাঃ ॥ ১১ ॥ 

ও ততক্ষণ ৎ অঠিমাত্র ত্বষ্টচিত্ত ইইণ। এবং দিব। ফল মূল ও পরমপ/বত্র সলিল প্রদান 
ক.রয়।, সেই দর্বসণেশ্বরসংমি-ত বিভ্ু পশুপতর পুর্ভা করিল ॥ ৭৫ 

ই ত শ্রীবামদ্পুরাণে খন্দরগিরি প্রবেশ ন।মক একপঞ্চশ অধায় ॥ ৫১ | 

পুলন্ত্য কছিকেন, হিমাপয় বিশেষ বিধ।নে পুঙ্জা করিলে, মহাদেব প্রীতিম|ন হইয়, অকুন্ধতী- 
ম.মত সপ্ত মহর্বিকে স্ম+ণ কাক্সংলন ॥ ১ ॥ মহাম্স। শঙ্কর স্মরণ ক.রধাম,ব্র, ও হার] চারু $।নার- 

শেভিত মন্র!চপে সমাগত হইলে+॥২॥ দেব ত্রিপুরনাশন তাহা।দগকে সমাগত 

দন করিয়া, অভ্যুান ও সবিশেষ পুজাঁ'বধানপূর্ব্ব£ বক্ষ,মাণ ৰাঁক্যে কহিতে লাগিলেন ।৩॥ এই 
মন্দগপর্বত আপনাদের পাদপঙ্কজসংসর্গে ধন্য, "ষ্ঠ, শ্লাধাবিশিষ্ট ও দেবগণেরও পুজনীয় । 
এবং সর্বথ। পাতকপরিশূন্য হইল ॥ ৪ ॥ অধুনা, আপনারা এই নম, শুভ» রমণীয় ও বিস্তৃত 
গিত্রিপ্রস্থে মৃছু, শ্রক্ষ ও পদ্মসবর্ণ |শল[তপে অৰাস্থৃতি করুন ॥ ৫ ॥ 

পুলস্ত্য কহিলেন, মহধিগণ ভগবান্ শঙ্করকর্তৃক এইপ্প- অভিহিত হইয়া, অরুদ্ধপীর সহিত 
শৈলস।নুতে প্রথ্শে করিলেন || ৬॥ অনন্তর সকলে উপাব্ট হইলে, দেবগণাগ্রণী নন্দী অধ 
ঘরা অভ্যচ্চনা করিয়, প্রযতমানসে দণ্াক্মান রহিলেন | ৭ &॥ তখন স্থরপতি মহাদেব 
আপনার যশোবু'দ্ধমানপে সেই !বনগা'ম্বত সপ্তর্ষকে ধর্মমঙ্গত ।হতবাক্যে কাহলেন ৫৮ ॥ হে 

রণ্তপ! হেঅত্রে! হে ব।রুণেয়! হে গাধেয়! হে গৌতম! সকলে শ্রবণ করুন। হে 
ভরদ্াজ ! অপ নও শ্রবণ করুন। €হ অঙ্গিরা! আপানও শ্রবশ করুন|» ॥ দক্ষহৃহিত। 

সতী পুর্ব আমার প্রিয় ছিলেন। দক্ষের প্রতি রোধধশতঃ তিনি যোগমার্গের অন্সরণপুর্র্ষক 
গীণত্যাগ করেন || ১০ ॥ অধুন। |তনি শৈলরাজদুহিতা উমারূপে পুনরায় সমুডুতা হইয।ছেন। 

হে (দ্বজ্জপতমগণ ! আমাএ জন্য সেই শৈ.দন্দ্রের ।নকট উমাক্ে যাজ্। কক্ষন || ১১ ॥ 
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পুলস্ত্য উবাচ। সপ্তর্যয়শ্চৈবমুক্ত1! বাঢ়মিত্যক্রবন্ বচঃ। ও নমঃ শঙ্করাফ়েতি প্রোজ। 
জগর্মালয়ং॥ ১২॥ ততোপ্যরুদ্বতীং সর্বাঃ প্রা গচ্ছন্ব নুন্বরি। পুরদ্ধেয হি পুরন্ধীপাং 
গতিং ধর্্প্য বৈ বিছুঃ0১৩॥ ইত্যোবমুক্তা ছুলত্ঘয লোকাচার স্বরুদ্ধতী। নমন্তে রুদ্র 
ইত়ুন্ জগাম পিন সহ ॥ ১৪॥ গত্বা হিমাদ্রি'শখরমোধধি গ্রস্থমেব চ। দদৃশুঃ শৈলরাজন্য 
পুরন্দরপুরীমিব ॥ ১৫ ॥ ততঃ সংপৃঞ্যমানাস্তে শৈলযো'বস্তিরাদরৎ। সুনাতভাদিতিব্যগ্রৈঃ 
পৃজামান। বিশেষ ঠ2 ॥ ১৬ ॥ গন্ধঃ কিংনরৈর্যক্ষেম্তথ ভ্ৈত্তৎপুরঃসরৈঃ। বিবিশুভুবিনং রমাং 
হিমাগ্রের্,টকোজ্জলং ॥ ১৭ ॥ ততঃ সর্ব মহাত্ম্ নম্তপদ। ধৌতকল্মবাঃ। সমালাদ। মহাছ!রং 
সংতন্ুণন্থক।রণাৎ্থ ॥১৮॥ ততস্ত তবরিতোভাগাদঘাস্থোপ্িগন্ধম।দনঃ | ধাওয়ন্বৈ করে দণ্ডং 
পল্সরাগময়ং মংৎ॥১৯॥ ততস্তমূচ্মুনয়ো গত্বং শৈলপতিং শুভং। নিবেদয়াস্মান্ সং প্রাপ্ত:ন্ 
মহত্কার্য্যার্ধিনো বয়ং ॥ ২০ ॥ ইত্োমুক্তঃ টৈলেন্দ্র খ'ষভির্গন্ধমদন:ঃ । জগাম তত্র যস্জান্তে 
শৈলরাজোহ্ব্রিভিবৃতিঃ ॥ ২১ ॥ নিষঞ! ভুবি জানুভ্য।ং দত্ব। হস্ত মুখে গিরিঃ। দগ্ুংনিক্ষিপ্য 
কক্ষায়া'ম?ং বচনন্ব্রবীৎ ॥ ২২ ॥ 

গম্ধধ!দন উবাচ। ইমেহি ধবয়ঃ প্রাপ্ত! শৈলর,জ তুবাজিরে । ছার স্থিতাঃ কার্ধ্যিণস্তে তৰ 
দর্শনলালমাঃ ॥ ২৩॥ 

পুলত্ত্য উবাচ। দ্বাস্থথাক)ং সমকর্ণ) সমুখায়াচলেশ্বর়ঃ | শ্বদমভ্যাগমদৃদ্বারি সনাদ্ায়ার্থ- 

মুভতমং ॥ ২৪ ॥ তাহ [খ(দিন। গেলঃ সমানীয় সভাতলং। উব'চ বাক্যং বাক্যজ; কৃতাঁসন- 
পরিগ্র্ান্ ॥ ২৫ ॥ 

শশা পাপী পিসী শশী স্পা, শী শন পি শি চে _ সি শশী পা ৯৯ ৮৯ 

পুলস্ত্য কহিলেন, সপ্তধির! এইরূপ অ'ভহিত হইয়া, তথ্িষষে সম্মত হইলেন অনভ্তর 

সক্চলে, ও" নমঃ শঙ্করায়, বলিয়া, [হমালয়ে গমন করিলেন || ১২ ॥ তখন শঙ্কর জ্কুন্ধতীকেও 
বলি লন, অয়ি সুন্দরি! তৃমিও হিমালয়ে গমন কর। কেননা, পুরত্ধীা। পুরদ্ষীগণের ও 
ধর্মের গতি ৰিদিত আছেন ॥। ১৩।। অরুত্ধতী এইরূপ আভহিত হইয়া, ছুর্লজ্বা লোকাচারের 
অনুরোধে, রুদ্র! তে'মাকে নমস্কার, এইপ্রকার বাগ্বন্যাসপুরঃনর স্বামীর সহিত প্রস্থান 
করিলেন || ১৪ ॥ অনস্তর সকলে ওষধিপ্রস্থনামক হিমাদ্রিশেখরে সমাগত হইয়া, 
পুরন্দরপুরীর ন্যায়, তীয় নগত্ী নিরক্ষণ করি.লন || ১৫॥ তাহারা সমাগত হই ল, 
তগত্য যোষিদ্গণ ও স্ুনাতাদি অন্যান্য বংক্তবর্গ অব্যগ্রচিত তাছদের পুঙ্গা ক'রতে 
লাগলেন । ১৬।॥ তদনস্তর তাহারা সকলে গন্ধর্বগণ, কিন্নরগণ, যক্ষগণ ও 
অন্যা-য পুক্ক£নরগণ সমভিব্যাহারে হম'ল য়র স্বর্ণসমুজ্জল কমণীয় ভবনে প্র ব& হইলেন ॥ ১৭॥ 
তাহার! সকলেই মহান্ন! এবং সঞ্লেই তপে'বলে সর্বথ। নিষ্প,প হইয়াছেন । মহাঁারে 
সমুপস্থিত হুইপ, ছ্ারবানের অপেক্ষা! করিতে লা গলেন॥ ১৮॥। দ্বাররক্ষী স্বয়ং গন্ধমাদন 
তদ্দর্শন বটিভি অভ্যাগত হ&ল। তাহার হস্তে পপ্সরাগ নর্খিত বৃহৎ দণড। ১৯।। খবিগণ 

তাহারে কণহলেন, তুম যাইয়া হিমালয়কে জানাও, আমর! কোন মহৎ কার্ধের জন্য অপি- 

য়াছ।। ২০ গদ্ধমাদন খধিগণের এই কথা হিম,.লয় যেখ নে পর্বতগণে পরিবেষ্টিত হুইয়া, 
অংস্থিতি করিতেছেন, তথায় গমন করিয়া, ভূমিন্যন্তাানু উপবেশন ও মুখে হস্ত প্রদানপূর্বক 
কক্ষমধ্যে দণডনিক্ষেপনহকারে বলিতে লাগিট্ন ॥ ২১।২২।| হে শৈলরার্জ! খধিগণ আপনার 
প্রা 'তৃমিতে পদার্পণপূর্র্বক দ্বারদেশে অবস্থিতি করিতেছেন। তাহার। কোন কার্ষ্যের জন্য 
আসিয়াছেন, আপনার দর্শনবামন। করেন ॥। ২৩ ॥ 

পুলন্ত্য কহিলেন, দ্বাস্থের কথা শুনিয়া, অচলেশ্বর হিমালয় স্বয়' অধ্যগ্ুহণপূর্বক, ঘ্বারদেপে 
সমাগত হংলেন ॥ ২৪ ॥ এবং তাহাগিগকে অভ্যর্চন। ঝরিয়া, সভাতলে যত্পহক!রে আনয়ন 
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হিমবালুবাচ। অনভরষ্িঃ চিমিয়মৃতাছোইকুল্থষং ফলং। অগ্রতর্ক্যমণন্তাধ ভবদাগযন- 
স্তিদং ॥ ২৬॥ অদ্য প্রভৃতি ধন্তেল্মি শৈলরাজোম্মি সত্তমাঃ | সংশদ্ধদহে। ম্ম্যগ্যৈব যন্তুবন্তে। 
মমা।জরং ॥ ২৭॥, অলৎসংসর্গগংশুদ্ধং কৃতবস্তো দ্বিজোন্তমাঃ। দৃষ্টিপৃভং পদাক্রান্তং তীর্থ, 
সাহ্্বতং যথ 1২৮॥ দাদোহং ভবতাং বিগ্রাঃ কৃতপুণশ্চ সাংপ্রতং | যেনার্থিনে। ফি তে যুয়ং 
তম্ম মুজ্ঞাতুমর্থঘ | ২৯॥ সদারোহং সমং পুত্ৈভূহ্যেন গুভুরব্যয়ঃ। কিংকরোহন্রিন্থিতো 
যুদ্মদ,জ্ঞাকারী তছুচাতাং ॥ ৩০ ॥ 

পুলস্ত্য উবাচ। শৈলবাঁজবচঃ শ্রুত্বা খষয়ঃ নংশিতব্রতাঃ। উচরঙ্গিরসৎ বৃদ্ধং কাধ্যমর্্ 
নিক্দের ॥ ৩১॥ ইত্যেবং নোদিতঃ সর্বে ধবিদ্ডিঃ কপ্তপ[দিভিঃ। প্রত্যুবাচ পরং বাক্যং 
গিরিরাজং তমঙ্গিরাঃ ॥ ৩২ ॥ 

অজিরা উবাচ। আ্রধতাং পর্বতশ্রে্ঠ যেন কার্ষেণ বৈ বয়ং। সমাগতান্বৎদদনমরুন্ধতয। 
সমজরে ॥ ৩৩ । যোহসৌ মহাত্ব। সর্বস্ব দক্ষ্যজ্ঞক্ষয়স্করঃ। শঙ্করঃ শৃগধৃক শর্ব [অরনেত্রো 
বষবাহনঃ ॥ ৩৪ ॥ জীমুতকেতুঃ শক্রপ্ন! যজ্ভে|ক্তা ্বয়ং প্রভুং। যমীশ্বয্ং বদস্ত্যেকে শিবং 
স্ব'থুনরং হরং ॥ ৩৫ ॥ ভীমনুগ্রং মহেশানং মগাদেবং পশোঃ পতিং। বয়ং তেন প্রেষহাঃ 
স্মন্বৎনকাশং গিরাশ্বর ॥ ৩৬ ॥ ইয়ং যত্ৎ্ম্থৃতা কালী সর্বলোকেবু ন্ন্দরী। তাং প্রার্থঃ ত 
দেবেশস্তাং ভবান্দাতুমর্হ স॥৩৭॥ নল এব ধণ্তো ছিস্তা বন্য পুত্রী পতিং শুভং। রূপাতি- 
জনসংপ') প্রপ্লোত [গার-ত্বথ ॥৩৮॥ যাবস্তে জঙ্গঘাগম্যা ভূঠ1ঃ খৈল চতুর্রিধাঃ। তেবাং 

পাশ আশপাশ শিট পপ সস. 

করিলেন | ২৫।॥ অনন্তর তাার। আসন পরিশ্রহ করিলে, সেই ঝক্যজ্ঞ"হিমালয় বলিতে 

লাগিলে +, ই£1 কি বিনামে.ঘ বৃষ্টি অথব, কুম্থম ব্যটরেকেই ফলে খপত্তি? আপনাদের 
আগমন সব্ধথ। চিন্ত। ও তর্কের অতীত ॥ ২৬ হে সত্তমগণ! অক্গি হইতে আমি ধন্য ও 

যথাথ ই শৈপগ।ণর রাগ হইলাম । এবং জামার (হও সর্বথা শুদ্ধ হইল। যেহেতু, আপ- 
নার। মদীয় অজি র পদার্পণ করিাছেন ॥ ২৭ ॥ বলিতে কি, আপনার পদার্পণ ও দৃষ্টি রা 
পথিত্র করিয়া, অসৎ সংসর্গে সর্বথ। মলিন মদীয় অজিবকে পাক্ষাৎ সারম্বত তীর্থে পরিণত 

কার লন ॥ ২৮ ॥ হে ত্রাক্ষণগণ ! অ.মি আপনাদের দাস। নংপ্রাঙ কৃতপুণ্য হইল!ম ৷ আপনার। 

ষেজন্য অ পিয়াছেন, তাহা! বলিতে অ.জ্ঞা হউক |।২৯॥ অ ম পুত্র, কলত্র ও ভৃত্যব গর সহিত 

আপনাদের আঞ়্াঞ্ারী কিস্কররূপে অবঙিতি করিতেছি $ কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন ৩০। 

পুলপ্ত্য কহিলেন, সংশিতব্রত খযিগণ টৈলর!জের ব'ক্য শ্রব। করিধা, তর্দীয় গোচরে 

কর্ধ্য নিবেদন করিব র জন্য বুদ্ধ অঙ্গিরাকে প্রেরণা করিলেন ॥ ৩১ ॥ জঙ্গিরা কশঠপ:দি 

ধষিগণের প্রণোদনপরতঙ্থ হইয়।, গিরি্াজকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩২।। হে পর্বতশ্রেষ্ঠ ! 

আমরা যে কার্ষের জন্ভ অকুন্ধতীর সহিঠ ভবদীয় সদনে আগমঙ করিয়াছি, শ্রবণ 

কর।। ৩৩।। যিন মহাত্বা ও সর্বাস্া; খিশি দক্ষযজ্তের ভ॥ সমুৎপ,দক, বিনি শঙ্কর ও 

শৃলধূক্, যিনি শর্ব ও ত্রিনেত্র, দিলি বুষবাহন || ৩৪ ॥। খিনি জীমৃতকেতু ও শক্রত্ব, ধিনি 
যন্তরভোক্ত1 ও শ্বয়ং প্রভ, ধাহা.ক ঈশ্বর, শিব, স্থাখুবর ও হর বলনা! থাকে |1৩৫।। (যন ভীম, 
উঞ্ব, মহেণান, মহাদেব ও পণুপতি নামে পরিগণিত, হে [গিরীশ্বর! আমর! তাহারই 
কর্তৃক তবদীর সকাশে প্রেরিত হইয়ছি || 2৬ তোমার ছুহিতা এই সর্বলোকন্থনারী 

কালীকে সেই পেবদেব মহাদেব প্রার্থনা করিতেছেন । অতএব তুমি দান কর। ৩৭ ॥ 
হে গিরিদত্তম ! সেই পিতাই ধন্ত, যাহ।বর কন্যা! ব্ূপ ও অ'ভঙ্গন সম্পদের সহিত সর্ব! লোকোত্তর- 
সৌত।গ্/সম্পন্ন পতি প্রান্ত হইম্ন। থাকে ॥ ৩৮ ॥॥ হেগিরীজ্র! স্থাবর ও জঙ্গমভেদে বাবতীয় 



২০৬ বামনপুরাণমৃ। [ ৫২, অধ্যায়ঃ। 

মাঁহাত্বিং দবী যতঃ প্রেক্তঃ পিত। হতঃ ॥ ৩৯ ॥ প্রণমা শঙ্কয়ং দেবা? প্রণম।ংভু স্থৃাং তব । 

কুরুঘ পাদং শত্রণ!ং মূগ্ধি ভন্ম পরপ্ন,*ং 1৪০। ঘাটিতারো! বয়ং শর্বে। বরো দাতা ত্বমপুম]। *্ধুঃ 
সর্ধজগন্মাতা কুরু যচ্ছে সে তব ॥ ৪১ ॥ 

পুলন্টয উবাচ। তদচোছির৮? শ্রী কালী তস্থাবধোমুখী। হর্ষমাগম্য সহসা পুনর্ৈন্য- 
মুপাগত ॥ ৪২ ॥ ত"ঃ শৈলপ তঃ প্রাহ পর্বং গন্গমাদনং | গচ্ছ শৈলানুপামন্ত্র কর্ব'নাহর্ত,- 
মঙ্থসি ॥৪৩।॥ ততঃ শত? শৈঙ্ে! গৃহাদ্গৃহমগাজ্জৰী। মের্বাদ্যান্ পর্বতশ্রেষ্ঠানাজুহা!ৰ 
সমস্ততঃ ॥ ৪৪ ॥ তেপ্যাজগ্মস্তর'বস্তঃ কার্ধাং মত্বা মহুওদা। বিবিশুর্কিন্ময়াবিষ্ট'ঃ সৌবর্ণেষ- 
সনেধু চ্জ ৪৫ ॥ উদয়ো হেমকৃঈশ্চ রম্যকো! মন্ারভ্তথা। উদ্দালকো ঘ কুণশ্চ বয়াহো! গরুত্- 
সনঃ ॥ ৪৬॥ গুক্তিম'ন্ বগসানুশ্চ দৃঢশৃজাপি শৃ্গবান। চিত্রকুটগ্রিকৃইশ্চ তথান্যে ক্ষুদ্র" 
পর্বতাঃ॥ ৪৭ ॥ উপবিষ্ভাঃ সভ:য়াং বৈ প্রপিপত্য খধীংশ্চ তান্। ততে। গিরীশঃ স্বাং ভার্ধাং 
মেনাম হুতব।ন্ স্বঘং ॥৪৮॥ লম গচ্ছতু কল্যাণী সষং পুত্রেপ কামিনী । সাভিবন্দ্য ধযণ'ঞচ 
চাণাং তপন্থিনী। সর্বান্ জ্ঞাতন্ সমাভাষা বিবেশ সস্ৃতা তদ1॥৪৯॥ ততোক্দ্িযু মহা- 
শৈল উপবিষ্টেধু নারদ । উবাচ বাকাং বাক্যজ্ঞঃ সর্বান।ভাষ্য স্ুন্বরং ॥ ৫৯ ॥ 

হিমানবাচ। ইমে সপ্তর্ষ৭ঃ পুণ্য] যাচিতারঃ স্থতাং মম । মহেশ্ববর্থং কন্যাস্ক তচ্চ'বেদ]ং 

ভবৎসু বৈ॥৫$॥ তদধ্বং বথান্যায়ং জ্ঞাতয়ে যয়মেব মে। নোল্লওব। যুত্ম।ন্ দালাম 

তৎ ক্ষমং বক্ত, মর্থ ॥ ৫২॥ 

চতুর্বিধ ভূতগ্াম দৃই হইত থা, «ই দেবী কালী তাদের জননী হইবেন। যেহেতু, 
মগাদেব তাদের [পিতা বলযা পরিগণিত ||৩৯।॥ দেংগণ শঙ্করকে প্রণাম করি%1, তোমার 
এই পুত্রীকে প্রণ ম করুন। তুমি শক্রগণের মস্তকে ভন্মপাঃ প্রত চরণ স্তত্ত কর।॥ ৪*॥ আমরা 
যাচজ, স্বয়ং মহা .দব বর, তুমি পশ্প্রদাতা, এবং সর্ব-গতের জননী এই উমা বধৃ। অতএব 
যহাতে তি মর ভ'ল হয়,তাহা কর ॥ ৪১॥ 

পুলন্ত্য কহিলেন, অঙ্গিরয় এই কথ শুনিয়া, কালী অধোমুখী হইয়., অবস্থিতি করিলেন। 
তত্ছ্ণ:ৎ, তাহার হাদয়ে হার্ধর উত্যায় ও পরে পুনঝায় দৈন্যভাবের আবিভাব 

হঈটল ॥ ৪২ ॥ অনপ্তর খৈলপতি [হমালয় গঞ্থমার্দনকে কাঁহলেন, তুম গমন করিয়া» সমুদয় 
পর্বতকে নিমন্ত্রণপুর্বহ আনয়ন কর। গন্ধমাদন তায আধেশাহুদারে বেগভরে অতি 
সত্ব-র গৃহ হইতে গৃহে গমন করিয়া, মেক প্রভৃতি পর্বত শ্রেউদিগকে চতু!্দক হইতে আহ্বান 
করিল ॥ ৪ ॥ ত হারও সকলে কার্ষ্যর গৌ.ববত্ত। বিবেচনা কররয়া, তরাসহকারে গিরিগাজ- 
তবতন প্রবেশপুর্ব্বক বিন্ময়ারিষ্ হৃদয়ে স্থবণ/নর্মিত আলন লঞ্চলে উপবিই হইল ॥ ৪৫ 
এইকপে উদয়, হেমকুট, রম্যক, মন্দার, উদ্দ।লঙ্ক, বারুণ, বরাহ, গঞ্ষড়'লন ॥ ৪৬॥ গুক্তিমান, 

বেগসানু, দৃঢ়শৃঙ্গ, শৃঙ্গবান, চিন্রকৃত, ভিকুট ও জন্যান্য ক্ষুন্র পর্বত সকগ ॥ ৪৭ ॥ দেই নকল 
ধর ষকে প্রণাম কঠিয়।) সভামধ্যে উপবেশন করিল। এ সময়ে গিনিরাজ স্বকীয় সহধর্মিণী 
মেণাকে শ্বংং অহ্বান করিয়া কহিলেন 0৪৮ ॥ কল্যাণী! তুমি পুত্রের সহিত লমাগত 
হও। তখন তপশ্বিন্ী মন! খযগণের চরণ বন্দনা করিয়া, সমুদায় জ্ঞ।তিকে আভাষণপৃর্র্বক 
কন্যার সহিত তথাক্ক প্রবেশ করিলেন ॥ ৪৯ ॥ 

অনভ্তর পর্বত কল উপবিষ্ট হইলে, মহাশৈল হিমালয় তাহাদিগকে নস্ভাবণ কারয়া 
ল্স্বর-বচন-বিন্যাদ-পহকারে বলিতে লাগিলেন ॥ ৫০॥ এই পরমপািত্র স্বতাব সপ্তর্ধি মহাদেবের 
জন্য মদীয় ছুহিতারে প্র-র্থনা করিতেছেন। আমি তোমণের মফলকেই তজ্জন্ত জানাইতেছি ॥৫১॥ 
তোমরা অমর ভাতি। এ বিষয়ে যাহ ন্যায়সজত, তাহা কীর্ভন কর। আমি ভোমাদিগকে 



€২শ, অধয।য়ঃ | ] বামনপুরাণম্ ূ ০৭ 

পুলভ্ত্য উবাচ । হিমবদ্বগনং শ্রত্ব। মের্বংদ'ঃ স্থাবরোত্তবাঁঃ। সর্ব এবাক্রবন বাক্যং 

স্থিতান্তেঘ/লনেহু তে ॥ ৫৩ ॥& যাঁচিতারশ্চ মুন! বরজ্ত্িপুরহা হয়ঃ। দীয়তাং শৈল কালীয়ং 
জাঁমাতাভিমতে] হি নঃ | ৫৪ | মেনাথ গ্রাহ ভর্ত/রং শৃণু শৈলেন্দ্র মে বচঃ। প্তি ভন্তনয় মহ্থাং 

দতাঁন্টৈব হেতুনা ॥ ৫৫॥ ষন্যস্যাং ভূভপতিন। পুরো দত্তে ভবিষ্যতি । সহনষ্যতি দৈত্যেন্রং 

মহিষস্থারকং তথা ॥ ৫৬ ॥ ইঠ্েনং মেনয়া প্রেক্তঃ শৈলে শৈলেশরঃ স্থভাং। প্রোবাচ 

পুতি দত্ত সি শর্বার ত্বং ময়াঁধুন, ॥ ৫৭ ॥ খধীন্থুবাচ কাঁপীয়ং মম পুত্রী তপোধনাঃ। প্রণামং 

শঙ্করস্ধূর্ভক্তিনজজ। করোতি বঃ| ৫৮1 ততোপ্যরুদ্ধতী কালীমন্কমারোপা চাটুটৈ | বিলজ্জ- 
মানামাশ্বাপ্য হরনাগোণচিতৈঃ শুভৈঃ॥€৯।॥ ততঃ সপ্তর্ঘঃ প্রোচঃ শৈসরাজ নিশাময়। 

জাহিত্রগুণসংযুক্ত!ং তিথিং পুণ্যাং সুমঙ্ষলাং ॥ ৬০ ॥ উ€রাফান্তনীযোগং তৃতীয়ে ছি হিমাংশু- 
মংন্। গমিষ্যতি চ শত্রোক্তো! মুহূর্ভো মৈরন:ম*ঃ॥ ৬১ ॥  তস্যাধ তিথৌ হরঃ পাশিং 

গ্রহীধ্য'ত সমস্ত্রং । তব পুন্তা বয়ং ামন্তদলুজ্ঞাতুমর্হল॥ ৬২ ॥ ততঃ সংপৃজা বিধিন। 
ফলমূল.দ্িভিঃ শুভৈঃ। বিপর্জয়ামাদ শনৈঃ শৈলরাছ খরধিপুজব'ন্॥ ৬৩॥ তেপ্যা- 
জগ্ম-্মহাবেগাব'ক্রম্য মণ্দালবং। আনাদ্য মন্দরগিরং ভুয়োহপন্ঠন্ত শঙ্কদ্ং ॥ ৬৪ ॥ প্রণমে)- 
তর্শহেশানং ভবান্ ভর্ভাদ্রিজ! বধৃূঃ | সব্রক্দচ'জয়ে। লোক ড্রক্ষান্তি ঘনবাহনং ॥ ৬৫ ॥ ততে। 
মহেশ্বরঃ গ্রীত ধষ'ন্ সর্বাননুক্রমাৎ। পুজয়'মাস বিধিন1! অকুদ্ধত/1 লমং হর? ॥ ৬৬॥ ততঃ 

উল্লজ্ঘন করিয়।, কোন মতেই কন্যাণান করিতে পারিব না। অতএব, কি করিলে, সকল দিক 

রক্ষা! হয়, তাহা কীর্তন কর ॥ ৫২ ॥ 

পুলস্ত্য হলেন, হিম।লয়র কথা গুনিয়া, মেক প্রচতি সমবেত সমন্য ডধর আপনে 
উপবেশন পূর্বক বলিতে লাগল ॥ ৫৩॥ সপ্তর্যগণ শ্বদ্ং ষজ্| করিতেছেন, পাক্ষাৎ দেবািদের 
মহাদেব বর। জামাত সর্বাংশেই আম'দের ভিত । অতএব আপনি কালীকে সন্প্রদান 
করুন ॥ ৫৪॥ অনত্তর যেনা স্বামীকে সাঙ্থাধন করিয়া কহিলেন, হবে শৈন্্। আমার 
বাঙ্ট্য শ্রবণ করুন। ম্াদেবকে দিবার জন্যই পিতগণ আমাকে এই কন্তা দান ক'বয়াছেন 1৫৫॥ 

ইহার গর্ভে ভূতপতি মন্ছাদেব ষে পুত্র সমুত্পাদন করিবেন, দৈতোন্দ্র মহিষ ও তারক তাহা রই 
হস্তে নিধনপ্রপ্ত হঈবে ॥৫৬॥ (মনা এইরূপ কহিলে, শৈলেন্্র হিমালয় কালী,ক ব'ল"লন, 
বসে! আমি অধুনা তোমাকে মহ্রাদেবহন্তে সম্প্রদান করিলাম ॥ ৫৭ এই বলিয়া, 
তিনি খর্ঘদিগকে কছিলেন, হে তপোধনধর্গ! আম।র নন্দিনী এই কালী শংকরের বধু 
হইলেন। ভক্তিন্ হইয়া, আপনা“দগকে প্রণাম করিতেছেন ॥॥ ৫৮ ॥ তখন অকুম্বতী একাস্ত - 

লজ্জাক্রান্ত। কালীকে অস্ক আয়োপিত কররয়া, মহাদেবের নামলমুচিত পরমপবি্্র হ্থমি্টবাক্যে 
আশ্বানিত করিলেন ] ৫৯॥ অনন্তপ্ন সপ্তর্ষিগণ শৈসরাঞ্জকে কথিলেন, শ্রবণ কর; জামিত্র- 
গুপমংঘুক্ত তিথ অতিখয় পবিত্র ও পরম মঙ্গলময়ী || ৬০। তৃতীয় দবসে উত্তর,ফ.ল্গুণীর 
সঠিত তাহার যোগ হইবে। এ ধোগমুছর্তের নাম খৈত্র ॥৬১। মহাদেব সেই তিথতেই 
ম্তরপূর্বক তোমার কন্তার পাণিপীড়ন করিবেন । এক্ষণে জনুমতি দাও, আমরা গমন করি ॥৬২৫ 

শৈপরাজ হিমালয় তখন পবিত্র ফলমুলাদ প্রদানপূর্র্ক যথাবধানে খষেদিগের পু 
করিয়া, শনৈঃ শনৈঃ ভাহাদিগকে বিদায় দিকেন॥৬৩॥ তাহারাও মহাবেগে আকাশে 
উতানপূর্বক পুনরায় মন্দরভূধরে সমাগত চইয়া, মহেশ্বরের সহিত সাঞ্গাৎ করলেন | ৬৪ ॥ 
এবং ভাহ'কে প্রণাম করিয়া কহিলেন, আপনি ভর্ত1 ও অদ্রনন্দিনী আপনার বধূ হইয়াছেন। 
অধুন', ব্রন্ম'র সহিত লোকত্রয় ঘনবাহনকে সপত্ী স্র্শন করিবে 1৬৫ তখন মহশ্বর প্রী(তিম)ন্ 
হইয়, অনুক্রমান্ুসারে যথাবিধানে অকন্ধতীস সহিত খষদিগের পূর্ণ করিলেন ॥ ৬৬ ॥ 



২৯৮ বামনপুরাণম্। [*৩শ, অধ্যায়: | 

সংপৃজিত ছগ স্থরাণাং মন্ত্রণায় তে। তেহধাজগ হরং দ্র্ং ব্রহ্ম বিষিম্্রভাহ্করাঃ ॥ ৬৭ ॥ 
ততঃ সমভ্যেতা মহেশ্বংসা কৃতপ্রণাম। বিবিশর্বহর্ষে। সম র্ নলিপ্রনুখংস্চ সর্বানছ্ডোত্য তে 
বন্দা হয়ং নিযধ।॥ ৬৮ ॥ দেবৈর্গতৈশ্চাপি বৃদ্ধো! গণেশঃ সংশোভতে সুক্ষ জটাগ্রতারঃ । 
যথা! বনে সঙ চদন্বমধ্যে প্র-রাহমুলোৌইহথ বনস্পতির্বা ॥ ৩৯ ॥ 

ইতি শ্রীবামনপুরাণে কউমাসম্তভবে গৌরীবিবাহে দ্বিপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ত ॥ ৫২ ॥ 

ভ্রিপঞ্চাশমোহধ্যায়ঃ | 

পুলস্ত্য উবাচ। সম1গতান্ স্থরান্ দৃই1 নন্দিরাখাতবান্ বিভে|। অথোথায় হরিং ভক্ত! 
পরিঘঞ্য ন)পীড়য়ৎ। ব্রদ্জাণং শিরসা নত্বা। সমাভাষ্য শতক্রতুং। আলোগ্যান্যান্ স্ুরগণ!ন্ 
সংভাবয়ৎ স শঙ্করঃ॥ ২॥ গণাশ্চ জয় দেবেতি বীরভদ্রপুরোগমাঃ । শৈবাঃ পাশ্ুপতাদয!শ্চ 
বিবিশুন্বন্দর!চলং ॥৩॥ তততন্ত্মান্মহাশৈলং কৈলাসং সহ দৈবতৈঃ|। জগাম ভগবান্ শর্বঃ 

কর্ত,ং বৈবাহ্িকং বিধং ॥৪ ॥ ততস্তল্মিন মহাশৈলে দেবমাতাদ্িতিঃ শুভ1। ম্রভিঃ স্থরম। 
চান্যাশ্চক্র শগুবমাকুলাঃ | ৫ 1 মহাস্থিশেখরী চারুয়োচনাতিলকো হর;। নিংহাজিনী চাতি 
নীল ভূজঙ্গকুত্তকুগডলঃ ॥৬॥ মহাহিরত্ববলয়ে! হারকেয়ুরনৃপুরঃ । সমুপ্নতজটাভারো৷ যভস্থে 
বিরাজতে ॥ +॥ তদ্যাগ্রতো! গণ1ঃ শৈঃ স্বৈরারূঢ়। বাস্তি বাহনৈঃ। দেবাশ্চ পৃষ্ঠতো অগা, 
হুভাশনপুরোগমাঃ ॥ ৮॥ বৈনতেয়ং সমারূঢঃ সহ লক্ষণ জনাদ্দিণঃ। প্রযাতি দেবপার্থস্থে| 

পপ পাস পাপে পদ শি 

€ 

তায় (বশিষ্রূপে পুত ইইয়], দেবতা সকলের নিমন্ত্রণ, গমন করিলেনশ। তখন ব্রহ্ম, 
বিষ, ইন্ত্র ও ভাস্কর মহাদেৰকে দেখিবার জন্য লম[গত হুইলেন।। ৬৭ || হে ম্র্ষে! 
তাহারা মহেশ্বরর সম্মুপীন হইয়া, তাহারে গ্রণাম ও শুদীয় তবনে প্রবেশ করিলেন । এঁ সমধে 
মহাদেব ম্মক্সণ করিলে, নন্দি প্রমুখ সমুদয় গণু অভ্য-গত হইয়া, তাহ রে বনানা পূর্বক তথার 
উপবেশন করিল ॥ ৬৮॥ এইরূপে দেবগণ চতুর্দিক বেষ্টন করিলে, মহাদেব জটাগ্রতাঃ- 
মোচনপূর্ব্ক তাঞাদের মধ্যে উপবিঃ হইয়া, ভরপ্যাভ্যন্তরে সঙ্জসমূহমধ্যে সন্নিবিষ্ গ্ররোহমূল 
বনস্পতির স্তায় শোওমান হইলেন || ৬৯ ॥ 

ইতি শ্রীবামনপুর1ণে লরে[মাহাজ্মে গৌরীব্বাহে নাম দ্বিপঞ্চ|শোত্তম অধ্যায় ॥ ৫২। 

৮০ পপেশ্পাশশাশটা পপ পা পাক্পিশাশিীপশ্পাশীাটি শি স্পা শশী শী শশী শপ পিসী শিপ পি তেল ৩ 

পুলন্ত্য কহিলেন, নন্দী দ্েবতাদিগকে সমাগত নিন্ীক্ষণ করিয়া, মভাদেবকে নিবেদন 
করিল, হে বিভেো!! বগণ জাগমন করিয়াছেন । তখন মহাদেব গান্োোথান করিয়া, 
ভক্তিগ্রার্শনপুরঃর হঙঠিকে অংপি্গন ও তদীয় পাপ নিপীড়ত করিলেন। ১॥ অনস্তর 
ব্রচ্মাকে মন্তক দ্বার] প্রণাম, ইন্জ্রকে সম্ভাষণ ও অন্তান্স দেবগণকে অবলোকন করিয়া, সংভাবিত 

করিলেন। তখন বীয়ভদ্রপ্রমুখ প্রমথগণ, এবং পাগুপতাদ) শৈখগণ সকলে তদীয় জয় 
খোষণা করিয়া, মন্দর'চলে প্রবিষ্ট হইল।। ৩।। অনভ্ভর মহাদেব বৈবাহিক ব্যাপার সমাধানার্থ 
লেই মন্দরপর্বত হইতে দেবগণের সাহত কেলাসাচলে গমন করিলেন ॥ 91 দেবমাত! 
অদিতি, সুয়াত ও সুরমা গুভূতি অন্ান্ত খমপীব্র্গ তাহারে সাজাইতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥ 
তখন মহাদেব মহাস্থিশেখর, ছুন্দর কোচমাতিলক, সিংহাজিন, নীল ভুজঙ্গরূপ কুল ॥ ৬॥। 
মহানর্পরূপ ফড্ুবলয়, হার কেছুর ও নূপুর এবং সমুন্ত জটাভার, এই সকলে অলঙ্কুত হইয়া, 
বুষতে আঝোহপপুর্ধক পরম শোত। |বন্তায় কগিলেন ॥ ৭।| গণ সচল স্ব স্ব বাহনে জবির 
হইয়া) তাহার জঞ্গামী হইল । হুতাশনগ্রমুখ দেখগণ তীাথার পশ্চাৎ পশ্চ।ৎ চলিলেন ॥ ৮॥ 



৫৩শ, অধ্যায়ঃ | ] বামনপ্রাগম্। ২৪৯ 

ংলেন চ পিতামহঃ ॥ ৯ ॥ গজ|ধিরূড়ে। দেবে দ্রশ্ছজং গুক্রপটং বিতে। ধারয়ামাল বিততং 
পহেঙ্জাণ্যা লহত্দৃক॥ ১০ ॥ যনুনা সরহাং শ্রেষ্ঠ বালব্যদরননুত্ধম: । শ্বেতং প্রগৃহা হন্তেন 

কচ্ছপে সংস্থিত] যযৌ ॥ ১১ ॥ হংসকুনেন্দুপংকাশং বালবাগনযুত্তমং। সরম্বতী সরিচ্ছে-্টা 
গঞ্জারঢ়। ঘম।দধে ॥ ১২ ॥ খতবঃ ষট_ সমাদায় কুম্থমং গন্ধদংযুতং । পঞ্চবর্ণং মহেশ 9৭ে জগ্ম,- 
স্তে কামচাঁরিণঃ ॥ ,৩ ॥ মত্তমৈরাবণনিভং গজমারুহ্য বেগবান্। অন্ুলেপনমাদাযর় যযৌ 

তত্র পৃথ দক: ॥১৪॥ গন্ধর্বাস্তংবরুধুখা গায়ত্তে। মধুরদ্বযং। অনুজগ্ক্মহাদেবং বাদয়স্তষ্চ 

কিন্তুয়াঃ ॥ ১৫ ॥ -নৃত্যন্ত্য প্লরসশ্চৈব স্তবস্তো! মুনয়শ্চ তং ॥ গন্ধর্বা যন্তি দবেশং হিনেত্রং শৃল- 

পানিনং ॥ ১৬॥ একাদশ তথ। ক্কোট্যো কুদ্রীণ|ং তত্র বৈ যযূঃ। দ্ব'দশৈকাদিতেয়ানামষ্টো 
কোট্যো বস্থনপি ॥ ১৭ ॥ সপ্তবট্িস্তথ! কোট্যে! গণ'নামৃষিলত্তমাঃ | চতুর্বং"ভদ] জগ্মগ্ণানা- 

মুর্ধরেতদাং ॥ ১৮॥ অসংখ্যাতানি যথ|নি যক্ষকিন্নয়রক্ষদাং। অন্জগ্য,র্মহেশানং বিবাহায় 

সমাকুলাঃ ॥ ১৯ ॥ ততঃ ক্ষণেন দেবেশং ক্্াধরাধিপতেন্তলং। সংপ্রাপ্তশ্চাগমন্ শৈলাঃ কুঞ্জ- 
রস্থাঃ মমংততঃ 1২০ ॥ ততো! নন|ম ভগবাংক্সিনেত্রঃ স্থাবরাধিপং। শৈলাঃ প্রণেমুরীশানং 

ততোহসৌ মুদিতোহভব্ ॥॥ ২১ সমংস্থৈঃ পার্ধদৈশ্চ বিবেশ বুষকেতনঃ। নন্দন! দর্শিতে 

মার্গে শৈলরাজপুরং মহত ॥ ২২ ।| জীমৃতকেতুরায়াত ইত্যেবং নগরজ্রিয়ঃ। নিজকর্ম্ম পরিতাজ্য- 

দর্শনায়ারূতাভবন্ ॥ ২৩।॥ মাল্যদা সঘাদায় করেণৈকেন ভামিনী। বেঁশপাশং দ্বিতীয়েন 

শস্করাভিমুখী গতা॥॥ ২৪॥। অন্যালক্তকরাগাঁচাং পাদং কৃত্ব। কুলেক্ষণা। অনলভকমেকং হি 

জনার্দন লক্ষ্মীর সহত গরুড়ে আত্লোহণ করনা, এবং পিতামহ হংপব'হণন অধিচঠিত হইয়া, 

ভাহার পার্খদেশ আশ্রয় পুর্বক প্রয়াণ করিলেন ।। ৯।, সহম্রলোচন দেবরাঙ্গ শচীর সহিত 
এঁয়াবতে অধর ভহয়া, শুর্লুপটাবৃত স্থবিস্তৃত ছত্র ধরণ পূর্বক সমভি'্যাহারী হইলেন | ১০ ॥ 
সরিদবা যমুন। কৃত্তে উৎকৃষ্ট শ্বেত ব্যজন গ্রহণ করিধ1, কচ্ছপারোহণে প্রস্থ'ন করিলেন ॥! ১১।। 

শোতশ্বিনীপ্রধান। সরন্ব তী হংস, কুন্দ ও ইন্দুসস্ল্িভ উত্তম বালব্যজন ধারণপূর্বক গজপৃষ্ঠে 
অধিঠিত হইযাঁ, সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।। ১২।। কামচারী খতুষটক পরমন্গন্ধি পঞ্চবর্ণ কুম্থস 
মহাদেবের জন্ত যত্রপহকরে এহুণ করিয়া, গমন করিতে লাগিল ॥ ১৩।॥। পৃথুদক এরা যত- 
প্নিভ মত্ত গঞ্জে আরে।হণ করিয়া, গন্থলেপন হস্তে সবেগে প্রস্থান করিল ॥ ১৪ ॥ তুম্কুরু- 
প্রন্থখ গন্ধরর্বগণ মধুর স্গরে গান ও কিন্লরগণ বাগ্যবাদনপূর্বক মহাদেবের অনুগামী হইল || ১৫ 
অগ্পরোগণ নৃভা ও মুনিগণ ত'হার ম্তব করিতে লাগিলেন । ১৬) একাদশকোটি রুদ্র, 
ঘবাদশকোটি আদিত্য ও অই্রকোটি বন্থ সঙ্গে সঙ্গে প্রস্থান করলেন ।। ১৭।। সপ্তষষ্ঠিকোটি 
থ্রমথগণ, এবং চতু'রংশকোটি উদ্ধরেহা ধবিগণ অন্গমন করিত লাগিলেন ॥ ১৮॥ 
তদ্ব্যতীত, অসংখ্যেয় রাক্ষস, কিন্নর ও ঘক্ষন্প্রদায় বিবাহার্থ নিতান্ত আকুল হইয়া, পশ্চাদ্গামী 
হইল। ১৯॥ অনস্ত মহাদেব ক্ষণমধ্যেই হিমালয়তলে সমৃপস্থিত হইলেন । তখন পর্বত সকল 
হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, সমস্ততঃ প্রত্যু্গমন করিল ॥ ২০৭॥ অনস্তর ত্রিলোচন স্থাবরাধিপতি 
হিমালয়কে প্রণাম করিলে, এ সকল শৈল তাহারে প্রণাম করিল । হিমালয় অতিমাত্র আহ্লাদিত 
হইলেন ॥ ২১॥ তৎকালে নন্দী পথ প্রদর্শন করিলে, মহাদেব পারদ ও অমরগণের" সহিত 
শৈলরাজের স্থবিশীল পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ২২॥ জীমূতকেতু মহাদেব আগমন করিয়া- 
ছেন, এই সংবাদ পাইয়া, পুররমণীরা স্ব স্ব কর্ম পরিত্যাগ করিয়া, তদদীয় দর্শনার্থ অনথরাগিতী 
হইল ॥ ২৩।॥ তন্মধ্যে কোন ভামিনী এক হস্তে মাল্যদাম ও অন্ত হত্তে কেশপাশ গ্রহণ .করিরা, 
শঙ্করের অভিমুখে গমন করিল ॥ ২৪॥ অন্য রমণী এক পদ অলক্তকরাগে রঞ্জিত ও অপর 

২৭ 



২১০ বামনপুরাশম্ । [ ৫৩) অধায়ঃ। 

হ্রং ্ র্ মুপাগতা ॥ ২৫।। একেনাক্ষাংজিতেনৈব শ্রত্ব! ভীমমুপাগতং । সাংজনাঞ্ প্ররগৃহ্যান্যা 
শলাকাঃ সু ধাবতি ॥ ২৬ || অন্ঠা সরসনং ব'সঃ পাণিনাদায় ন্বন্দরী । উন্মতেবাগমননগ। হর- 
দর্শনলালসা ॥ ২৭॥ অনাতিক্রান্তমীশানং শ্রত্বা স্তনভরালসা। অনিনত কুচৌ বালা 
যৌবনং সক্কুশোদরী ॥২৮॥ ইখং স নাগরজরীণাং ক্ষোভং সংজনয়ন্ হয়ঃ । জগাঁম বৃষমারূঢো 
দিব্য শ্বগুয়মনিয়ং ॥ ২৯॥ ততঃ প্রবিষ্টং প্রসমীক্ষ্য শ্তুং শৈলেক্বেশ্মন্যবল1 ক্রবস্তি। 
স্বানে তপো ছশ্চরমস্থিকায়্াশ্টীর্ণং মহানেষ স্রস্ত শভুঃ ॥৩০॥ স এব যেনাঙ্গমনজতাং 

কৃত্তং কন্দর্পনায়ঃ কুম্থমাধৃধস্য । ক্রতোঃ ক্ষয়ী দক্ষবিনাশকর্ত। ভগাক্ষিহ! শূলধর£ পিনাকী ॥ ৩১ ॥ 
নমো! নমঃ শঙ্কর শূলপ|ণে মূগারিচন্মাংবর কালশত্রো। মহাহিহারাক্কিতকৃগুলায় নমো নমঃ 
পার্বতিবল্লভায় ॥ ৩২ । ইথং সংস্তুযমানঃ নুরপতিবিধতেনাতপত্রেণ শল্ভুঃ সিছৈর্বনাযঃ 
সপক্ষৈরহিকতবলয়ী চারুভম্মোপলিপ্তঃ । জগ্রস্থেনাগ্রজেন গ্রমুদিতমনস1 বিষু্ন! চান্গগেন 
বৈবাহীং মঙ্গলাঢ্যাং ছতবহুসহিতামা'রুরোহাথ বেদী” ॥ ৩৩॥ আধাতি জরিপুরাস্তকে সহচরৈঃ 
সার্ধধ্ সপ্তর্ষিভিব্যগ্রোভূদিগরিরাজবেশ্মনি জন: ছল্টাসমালক্কৃতৌ | বাকুল্যং সমুপাগতাশ্চ 
গিরয়ঃ পৃজাদিনা দেবভাঃ প্রাে! ব্যাকুলিত1 ভবন্তি শ্ুহদঃ কন্ঠাবিবাহোত্ছ্ুকাঃ | ৩৪ ॥ 
প্রসাধ্য দেবীং গিরিজাং ততঃ স্বিয়ে! ছুকৃলগুক্র' - বৃতাঙ্গয্টিকাং। ভ্রাক্রা স্থনাভেন তদোৎ্সবে 
কৃতে সা শঙ্কাভ্যামথোপপাদিত! ॥ ৩৫ ॥ ততঃ শুভে হন্দাতলে হিরণ্ময়ে স্থিতাঃ স্থ্রাঃ 

পি 

পদ অনলক্তক করিয়]/ আকুল ন্যনে মহাদেবকে দেখিবার জন্য ধাবমান হইল ॥ ২৫॥ .কাঁন 
কামিনী, মহাদেব আদিযা"ছন, শুনিযা, এক চক্ষু অঞ্জনাক্ত করিয়, অঞ্জনশলাঁকা হস্তেই সবেগে 
গমন করিল || ২৬॥ অপরা স্ন্নরী হরদর্শনবাসনাবশবর্ভিনী হইয়া, রসনাসহিত বস্ত্র হস্তে ন্তস্ত 

করিয়া, উন্মত্ার ন্যায়, নগ্ন হইযাঁই, ধাঁবমানা হইল । ২৭॥ স্তনভারে মন্থরগমন! কশোদরী 
স্থশোভনা অন্ত ললনা, মহাদেব অতিক্রম করিয়াছেন, শুনিয়া, আপনার কুচষুগল ও যৌবন; 
উভয়ের নিন্দা করিতে লাগিল ॥ ২৮॥ এইরূপে মহাদেব নগরবাসিনী রমণীগণের ক্ষোভ- 
সমুৎপাদনপূর্বক বৃষভারোছ্ণে দিব্য শ্বওুরমন্দিরে সমাগত হইলেন ॥ ২৯ তিনি শৈলেন্দ্রভবনে 
প্রবেশ করিয়াছেন, অবলোকন করিযা, তত্রত্য কামিনীকদন্ব বলিতে লাগিল, অশ্থিক! যে দুশ্চর 
তপশ্চরণ করিয়াছেন, তাহা! সর্ব্থা উপযুক্ত হইযাছে। কেননা, এই শল্তু সাক্ষাৎ, মহাদেব ॥৩০| 
ইনিই কুম্ুমাধুধ কন্দর্পকে অনঞ্জ করিযাছেন। ইনিই ক্রতুর ক্ষয়কর্তা; ইনিই দক্ষের বিনা- 
শয়িত1) ইনিই ভগ দেবতার দৃষ্টিনিহস্তা এবং ইনিই ভ্রিশূল ও পিনাক ধারণ করিয়া থারকন |৩১॥ 
হে শঙ্কর! তোমাকে নমক্কার। হে শৃলপাণে! তোমাকে নমস্কার । হে মৃগারিচর্ান্বর ! 

হে কালশক্র ! তোমাকে নমস্কার, নমন্কার। তুমি মহানাগরূপ হার ও কুগুলে অলম্কত, তোমাকে 
নবন্কার । তুমি পার্বতীর বল্লভ, তোমাকে নমস্কার ॥ ৩২ ॥ মহাঁদেব এইরূপে অঙ্গনাগণকর্তৃক 
স্তয়মান ও সপক্ষ সিদ্ধগণে হন্দ্যমান হইয়া, পরমমঙ্গলময়ী অগনিপছিত বৈবাহিক বেতে অধিরঢ় 
হইলেন ৷ তাহার হন্তে সর্পের বলয়। কলেবর স্ট্বিশদ ভল্মভারে বিভূষিত। স্বয়ং হ্থরপতি 
ভ্ৎকালে তাহার মন্তকে আতপত্র ধারণ করিংলেন। ব্রন্মা প্রমুদিত মানসে তাহার অগ্রগামী 
হইলেন । এবং বিধু হর্যাবি্ট হৃদয়ে অন্ুগমন করিলেন || ৩৩॥ ব্রিপুরাস্তক মহাদেব সপ্ুর্ধি ও 
সহ্চরবর্গে বেষ্টিত হইয়া, আগমন করিলে, গিরিরাঁজভবনস্থ জন সকল ব্যগর হইয়া, কন্ঠাকে সাজা- 
ইতে লাখিলেন। বমবেত পর্ধত সকলও পৃজাদি*ব্যাপার-সংসর্গে সাতিশয় ব্যস্ত হইয়া উঠিল। 
কন্]াবিবাহে সমুৎম্থক সুহ্থদবর্গ প্রায়ই এঁরূপে ব্যাক্কলিত হইয়া! থাকেন ।। ৩৪ ॥ অনন্তর ত্ত্রী 

লকল.দেরী কালীকে সুসজ্জিত ও গুরু তুকুলে তদীয় অলয্টি পরিবৃত করিয়া, শঙ্করের সানিধ্যে 
লইয়).গল। তৎকালে ভ্রাতা হ্থুনাভ উত্সব সমাহিত করিলেন || ৩৫ ॥ সমাগত ন্থরগণ পরম 



এ৫শ, অধ্যায়ঃ) বামনপুরাণম্ । ২২৩ 

কুটিলাদ্দেব্যা ললাটফলকান্দ তং । কালী করালবদনা|নিঃক্তা| ঘাঁগিনী শুভ1 || ৫৪ ॥ খটাজ- 
মাদায় করেণ পৌরমাদঞ্চ 'কালোগ্রমকোশমুগ্রং । সংশুক্ষগাত্রী রুধিরাপ্নতাঙ্গী নরেন্মু্ধাং 
শরজমুদ্রহ্ী ॥ ৫৫।| কাংশ্চিৎ খড্টোন চিচ্ছেদ খটাজেন পরান্রণে। স্যুদয়দভূশং ক্রুদ্ধ 

সরথাংস্চ গজান্ রিপূন্ ॥॥ ৫৬ 8 চ্মাংকুণং ॥মুদগরঞ্চ সধনুকং সদশ্টিকং। কুঞ্জরং সহ যস্ত্রেণ 
প্রচিক্ষেপ মুখেশ্িক | ৫৭ ॥ সচক্রকুবররথং দদারথিতুরঙ্গমং । শমং যোধেন বদনে ক্ষিপ্য 
চর্বরতেন্বক। | ৫৮ || একং জগ্রাহ কেশেবু প্রীবায়ামপর্ূং তথা । পাঁদেনাক্রম্য চেবান্তং 
শ্রেষয়ামাস মুত্যবে | ৫৯।॥ ততত্ত তদ্ধবলং দেব্যা তক্ষিতং সগণাধিপং। ক্রু) প্রছু্রাব তং 
চণডে দশে শ্বয়ং || ৬০ || আজঘানাথ শিরসি খটালেন মহান্থরং। স পপাত হতে ভূম্যাং 

ছিন্নমূল ইব ভ্রমঃ | ৬১॥ ততস্তাং পতিতং দুষ্ট পশোরিব বিভাবরী। কোশমুৎকর্তয়ামাস 
করাদিঢরপাস্তিকং || ৬২।| সা চকোশং সমাদ্দায় ববদ্ধ বিমল! জটাঃ। এক] ন বন্ধমগমত তমুৎ 
পাট্যাঞ্ষিপডুবি ॥ ৩৩ স| জাত স্বতরাং বৌদ্র। তৈলাভ্যক্তশি রোরুহা। কুষণার্মর্গুরুধ্চ 
ধারয়ন্তী ম্বকং বপুঃ।॥ ৬৪।। লারবীদ্ববমেকন্ধ মারয়াখি+মহাল্রং ৷ তন্য। নাম ত্দা চক্রে চণ্ড" 
মারীত বিশ্রুতং || ৬৫॥ প্রঠ গস্ছন্গ স্থভগে চও্যুগ্ডাবগানয়। দয়ং হ মারয়িষ্যামি তাবানেডুং 
্বমর্ছরি |॥ ৬. || শ্রু্বং বঠনং দেব্যাঃ পাভা দ্রাততাবুতভী। প্রহুদ্রবতূর্ভ ধাতে। দিশমা শ্রিত্য 

রপ্ত রর পা, পু 

ব্রিশিখ! জকুটি জাবিষ্কত করিলেন। তখন সেই জন্কুটিকুটিল দেবীর ললাটফলক হইতে সর্ব- 
সঙ্গলসম্পন্না, কর'লবদনা, যোগিনী কালী বিনিঃন্ততা হইলেন ॥ ৫৪॥ তাহার হস্তে ভয়ঙ্কর 
খটরাঙ্গ এবং কালের ন্যায় উগ্র ও অতীবৰ প্রচণ্ড নিফোশিত অদি। তাহার কলেবর অতিগুক্ষ ও 
রুধিররাশিতে পরিপূর্ণ । এবং গলদেশে নরেন্দ্রমন্তকের মালা বিলম্বিত ॥ ৫৫ তিনি বিনিজ্ত্রাস্ত 
হইয়াই, কাহাকে খড় দ্বার! ছেদন ও কাহাকে ঘষ্টাঙ্গ ঘার! বিদারণ করিলেন । এবং অতিমান্র 
রোষাবিষ্ট হইয়।, অশ্ব, গজ ও রথলহিত রিপুকুল নির্শল করিয়া! ফেলিলেন || ৫৬।। অনস্তর 
সেই অশ্ষিকা চর্ম, অস্কুশ, মুধগর ধনু, ঘণ্টা ও যগ্জসহিত গজ মুখে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥৫৭॥ 
এবং চক্র ও কৃবরসহিত রথ, সারথিসহিত অশ্ব ও যোধদ্দিগকে বদনগহ্বরে প্রক্ষিপ্ত করিয়া চর্ববণ 
করিতে আরম্ত করিলেন | ৫৮ ॥ তিনি কাহারও কেশপাশ গ্রহণ, কাহারও গ্রীব!দেশ ধারণ ও 

কাহারও পাদ দ্বার? আক্রমণ করিয়!, শমনভবন প্রেরণ করতে লাগিলেন । ৫৯ ॥ অন্তর 

দেবী গণাধিপমহিত সমুদ্দায় সৈন্য ভক্ষণ করিলেন, দেখিয়া, কুরুনামক দৈত্য তাহার প্রতি 
ধাবমান হইল। চগড স্বয়ং এই ব্যাপার দেখিতে লাগিল || ৬০ ॥ তখন দেবী এ মহাস্থরকে 
মন্তকে ট্টাঙ্গ প্রহার করিলে, সে নিহত হইয়া, ছিননল ক্রমের ন্যায় ভূমিতলে পড়িয়া 

গেল । ৬১॥ 
দেবী তাহ'রে পতিত দেখিয়া, তাহার কর হইতে চরণ পর্ধভ কোষ উৎকীর্ণ।। ৬২ ॥ এবং 

তাহা গ্রহণ কারয়া, বিমল জটাভার বন্ধন করিলেন। তন্মধ্যে একগাছি জট। বন্ধ হইল না। 
তৎক্ষণাৎ ত'হ! উৎপ1টিত করিয়।, ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন |। ৬৩।। মেই জটা অতীব ভয়ঙ্কর 
মুক্তিতে প্রান্ত হইলেন। উহার কেশপাশ তৈলাভ্যন্ত, এবং কলেবর অর্ধকৃষ ও অর্থা- 
শুক্রু।| ৬৪॥ সে প্রাদুভূত হুইয়াই কহিল, আমি একজন প্রধান মহাস্থুরকে সংহার করিব। 
দেবী'তাহার নাম চণ্মারী রাখিলেন। এঁ নাম ব্রিভুবনে বিখ্যাত ॥ ৬৫ ॥ অনস্ভর তিন 

চগ্ডমার়ীকে কহিলেন, অয়ি স্থুতগে! টগুমুগকে এথানে আনয়ন কর। জামি তাহাদিগকে 
দ্বয়ং সংহ|র করিব। তুমি জানিয়! দাও ॥ ৬৬।। 

চগ্ডমারী'দেবীর এই কথ! শু'নয়।, সবেগে ধাবমান হইলেন । চওযমুও তন্দর্শনে ভয়ার্ড হইয়া 



২২৪ বাধসপুরাণমূ । |৫৫শ, অধ্যায়ঃ | 

দক্ষণাং।। ৬৭ ততত্তাবপি বে'গন প্রাধবত্যক্ঝাসস1 ! সাধিরুহ্য মহাবেগং বাসভং 

গরুড়োপমং ॥ ৬৮।। যতে। গত হি তৌ দৈত্যো তত্র ধান্ভযযৌ শিবা । সা দদর্শ তা! পৌগু,ং 
মহিষং বৈ যমন চ | ৬৯।॥। সা তস্যোতৎপাটয়ামান বিষাণং ভুজগাকৃতিং। তং প্রগৃছ করেণৈৰ 

দ্ানবানন্বথগাজ্জ ধাৎ্ || ৭০ ॥| তো চাপি ্ুমিং সম্ভাজ্য জগ্তুর্গগনং তদা। বেগেনাতিস্যত। 

সা চ রাসভেন মহেস্বন্ধী | ৭১॥ ততো! দদর্শ গরুড়ং পন্নগেন্দ্রং বিষাদিযু। কর্টোটকং স দৃষ্টেবব 
উদ্ধরোমা ব্যজায়ত।, ৭২॥ ভয়ার্তুশ্ৈব গরুড়ো৷ মাংলপিণ্ডোপমোবভৌ । গ্যপতংস্তস্ত পত্রাণি 
বৌদ্রাণি হি পতত্রিণ; ॥ ৭৩॥ খখেক্জপত্রাণ্যাদীয় নাগং কর্কোটকং তথা । বেগেনাথাসরদ্দেবী 
চওমুণ্ৌ ভয়াতৃনৌ ॥ ৭৪ ॥ সংপ্রাপ্তৌ চ তদা দেব্যা চওমুণ্ডো মহান্মরৌ। বদ্ধো 
কর্কোটকেনৈব বধ্ব| বিদ্ধামুপাগমৎ্ || ৭৫1) নিবেদয়িত্বট কৌশিকাঃ কোঁশমাদায় 
ভৈরবং। শিরোভির্দানবেজ্জাপাং তাক্ষ্যপন্ৈশ্চ শোভনৈঃ॥ ৭৬ || কৃত্বা অঞ্জমনৌপম্যাং 

চগ্ডিকায়ৈ ন্তবেদয়ৎ । ঘর্ধরাঞ্চ মৃগেন্ত্রসা চরণ) লা সমর্পয়ৎ ॥ ৭৭॥ অজমন্তাং 
খগেজ্রস্য পন্তৈমূর্দি, নিবধ্য চ। আত্মনা সা পপৌ পানং রুধিরং দানবেঘপি।| ৭৮1) 
চণ্ং ত্বাদায় মুণুঞচ মুগডধান্ুরনায়কৌ । চকার কুপিতা ছুর্না বিশরম্ষৌ মহাস্থরৌ ।| ৭৯|| 
তয়োরেব তদ দেব্যা শেখের; শিরসা কৃতঃ। কৃত্বা জগাম কৌশিক্যাঃ সকাশং 
শর্বয়। সহ।। ৮০ সমেত সাব্রবীন্দেবি গৃহ্ৃত।ং শেখরোওমঃ। প্রথিতো৷ দৈত্যশীর্ধাত্যাং 
নাগরাজেন বেস্টিতঃ ৮১ তং শেখরং শিবা গৃহা চামুণড মৃদ্ধি, বিস্তু-ং। ববদ্ধ প্রাহ চৈবৈনাং 

পাশ ০ স্পেস পেশ শাশ্ীশী শশা ঞ শোেস্পীশীশাক্গ  ােস্। এপ পপ 
পে তাপ 

দক্ষিণ দক আশ্রর করিয়া! পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৬৭ ॥ তখন চগুমাপী গরুড়লদবশ মহা- 
বেগবিশিষ্ট গর্দভে আরোহণ ও বসন ত্যাগ করিয়া, সবেগে তাহার্দের সঙ্গে সঙ্গে ধাবমান! 
হইলেন ॥ ৬৮ ॥ সেই টদত্যদ্বয় যেখানে গমন করিল, দেবী সেইখানেই তাহাদের অনুগামিনী 
হইলেন । গমনসময়ে যমের বাহন পৌগু নাম মনকে অবলোকন করিয়া ॥ ৬৯।! তদীর় 
ভূজগাকৃঠি বিষবাঁণযুগল উৎপাটিত করিলেন। এবং তাহা গ্রহণ করিয়।, বেগভরে তাহাদের 
অন্ুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৭০1। ত্দর্শনে তাহারা ভূমি ত্যাগ করিয়া, আকাশে গমন করিলে, 
সেই পরমেশ্বরী গর্দভারোহণে সবেগে অভিসরণ করিলেন || ৭১॥॥ পথিমধ্যে গরুড় ও পন্নগ- 

পতি কর্কোটকক্ষে দর্শন করিয়া, ভউর্ধরোম। হইলেন || ৭২॥ তন্গর্শনে গরুড় ভয়ার্ত হইয়। 
মাংদপিগ্ডের সাদৃশ্য ধারণ করিল । এবং তাহার ভয়ঙ্কর পতত্র সকল নিপাতিত হইল |) ৭৩ ॥। 
তিনি লেই পতত্র নকল গ্রহণ ও কর্কোটককে হস্তধারণপূর্বক সবেগে ভয়াতুর চগ্মুণ্ডের অভি- 
সম করিলেন || ৭৪ 1 অনস্তর দেবী মহাস্থর চণ্মুণ্ডকে সংপ্রাপ্ত হইয়া, কর্কোটক দ্বারা বন্ধন 
করিয়া, বিদ্ধ্যপর্বতে উপাঁগত হইলেন ॥ ৭৫1॥ এবং কৌশিকীকে নিবেদন ও ভয়ঙ্কর কোশ 
গ্রহণ করিয়।, দ্ানবেন্দ্রগণের মন্তকপরম্পরা ৬ গরুড়ের শোভন পত্রসমূহ দ্বারা ।। ৭৬॥ নিরুপম 

মালা রচনাপূর্বক চণ্ডিকার গোচরীরুত এবং মৃগেন্্রচর্শের ঘর্ণর। তাহারে সমর্পণ করিলেন ॥৭৭॥ 
অনস্তর গরুড়ের পত্র থায়। অন্য হর মাল। রচন] করিয়া, মন্তকে বন্ধনপূর্বক দানবরুধিররূপ পান 
পান করিলেন '। ৭৮॥ 

এপ্দকে দেবী দুর্থী অন্মূরনায়ক চণ্ুমুণ্ডকে গ্রহন করিয়।, রোধভরে তাহাদের মন্তক ছেদন 
করিয়! ফেলিলেন ॥ ৮৯ ॥ এবং তাহাদের মস্তক দ্বারা শেখর রচনা করিয়া, শ্র্বার সহিত 
কৌশিকীর নকাশে মমাগত হইলেন ॥ ৮০ ॥ জনস্তর তাহার সহিত সমবেত হুইয়। কহিলেন, 
এই শেখরোতম গ্রহণ করুন। নাগরাজ দ্বার। বেষ্টন করিয়ী, দৈঙ্যমন্তক দ্বাবা ইহ! গ্রথিত 
হইয়াছে ॥ ৮১ ॥ চামুওা দেই শেখর গ্রহণ ও মন্তকে বিভ্তৃতরূপে বন্ধন করিয়া, তাহারে 
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কৃতং কর্ণ নুর্দারুণং | ৮২ । শেখরং চগুমুণ্ডাত্যাং যন্মান্ধারয়তে শুভং £ তম্মাল্লোকে তব 
খ্যাতিশ্চমুণ্ডেতি ভবিষযতি ॥ ৮৩1 ইতোবমুক্ত1 বচনং ত্রিনেত্রান্ত,ং চগুমুগন্র্ষধা রণীং বৈ। 
দিখবসদঞ্চাভ।বদৎ প্রতীতা নিষূ দয়স্বারিবলান্তমুনি || ৮৪ || সত্বেবমুক্তাথ বিষাণকে।ট। 
সবেগধুক্ষেন শরাবনেন | নিষ,দয়স্তী রিপুসৈন্যমুগ্রঞচার চান্তনগ্রযাংস্চখংদ । ৮৫।। 

ইতি শ্রীবামনপ্ত্াণে দেবীমাহায্ম চগ্ুমুগ্ডবধে। নাম পঞ্চপঞ্চ।শ মোহধ্যায়ঃ || ৫৫ || 

ষটপঞ্চাশতমোহধ্যায়ঃ। 
পুলন্তয উবাচ। চগ্ডমুণ্ডো চ নিহত) দু সৈশ্ত বিদ্রতং । সঙ্াদিদেশাতিবলং রক্ত বীং 

মহান্ুরং ॥১।। অক্ষৌন্ছণীনাং ত্রিংখত্তঃ কোটিভিং পরিবাহছিতং। তমাপতস্তং দৈত্যাঁনাং 
ঝলং দৃষ্টে ব চণ্ডিকাঃ॥ ২।। মুমোচ সিংহনাদ্রং বৈ কাল্যা সহ মহেশ্বগী। নিনদস্ত্যাম্ততো দ্েব্যা 
ব্রন্মাণী মুখতোহশুবৎ ৩ ॥ হুংসযুক্তবিম'নস্থ( সাক্ষহৃত্রকমণ্ডলুঃ । মাহেশ্বরী ত্রিনেজ। চ 
বৃধারূঢ়1 ত্রিশৃ্লনী ॥ ৪ ॥ মহাহিবলয়! রৌদ্র। ছাতা কুগুলিনী ক্গণাৎ। ততোহথ জাত কৌমারা 
বর্থিপত্র চশক্তিনী॥ ৫ || সমু চ দেবর্ষে মমুখবরবাহুন]। বাহুত্যাং গরুড়া রূঢ় শঙ্খ "ক্র- 

গদাণসনী ।৬ | শাঞ্গধাণধর! জাত! বৈষ্ণবী রূপশালিনী। মঙোগ্রমুশঠী। বৌড্রা দংগ্রো- 
লিখিতভূতল| ॥| ৭1 বারাহী পৃষ্ঠতো৷ জাতা। শেষনাগোপরি স্থত । বিক্ষপন্তী সটাক্ষেপৈ্রহ- 
নক্ষভ্তারকাঃ|1৮ || এখিনী হাদয়'জ্জাতা নারসিংহী স্থদ্ারুণা। তা ভুনি পগত্যমনস্ত নিরীক্ষ্য 

বলমান্ত্বরং ॥ ৯ ননাদ ভুয়ো নারদান টৈ চগ্ডিজ1 নির্ভধা1 রিশ্ন। তনিনাদং মগচ্ছ ত। ত্ৈ- 
নিরিহ ররর বারের ১9 ১ . ৫ নস -- _ ৮ 

-এ রশ সপে সস ০০ 

কহিলেন, তুমি অতি দ কুণ কর্ম সম্পার্দন করিয়াছ ।৮২॥ যেহেতু, চগ্ুমুণ্ডের মস্তক দ্বার! গ্রথিত 
শেখর ধারণ করিতেছ £পইহেতু লোকে চামুণ্ড বলিয়। বিধাত হইবে 11৮51 চগুমুণ্ডের ষাল্য- 

ধারিণী সেই ভ্রিনেত্রাকে এইরূপ কহিয়া, প্রীতিতরে দদগ্বস্তরাকে কহিলেন,তু ম এই দমন্ত শক্রসৈন্য 
সংহার কর।॥৮৪॥ তিনি এইপ্প উক্ত হুইঃ1, ।বষাণকোটি ও বেগবান্ শরাপন ছার। প্রচণ্ড 

এরপুবল পংহার ও ইতস্ততঃ বিচরণ করিয় , অনন্য অন্তর দ্গঞ্চে ভক্ষণ করিতে লাগলেন ॥৮৫॥ 
ই ত শ্রীব মনপুরণে চওমুগুবধনামক পঞ্চপঞ্চাশন্তম অধ্যায় ॥ ৫৫ | 

পুলস্ত্য কহলেন. চওমুণ্ড নিহত ও নৈন্য সকল রণে ভঙ্গ দিয়া, পলায়ত হইছে, দর্শন 
করিয়া, শুপ্ত মহাস্থ্র রক্তবীজকে আদেশ করিল ॥ ১ ।। তখন ত্রিংশৎকোটি অক্ষৌহিণী'তে পরিবৃত 
হইয়], রক্তবীজ ও দৈত্যসৈগ্ত আগমন করিতেছে. অবলোকন করিয়৷ পর,মশ্বরী চ্ডিক1 ॥ ২॥ 
ক লীর সহিত |সংহনাদ ত্যাগ করিলেন। তিনি এরূপ শব্ব করিলে তাহার মুখ হঙ্থতে 
্রন্মানী প্রাদুভূত। হইলেন ॥৩॥ তিনি অক্ষম্থত্র ও কমণ্ডলুহক্তে হংনযুক্ত 1ব্মানে অধিষ্ঠিত 
আছেন। তৎক্ষণাৎ ব্রিশূলধারিণী, ত্রিনয় শী, বৃষারে(!হণী মহা হবলয়শো ভন", কুণ্ডু লনী ঘে:র- 
প্রকুতিশালিনী “মহেশ্বীও সমুভুতা হইলেন। অনস্তর বহিপত্রশোতিনী, শক্তিনী কে'মারীও 
জন্মগ্রহণ করলেন ॥ ৪ ॥ ৫॥ হে দেবর্ধে! তিনি মযুরব হনে অ রোহণ করিয়া আছেন। পরে 
তাহার বাহুযুগল হইতে শঙ্খচক্রগদা।সধাগ্জিণী, গরুড়ারে [নী ও শাঙ্গবাণশোভিনী, রূপশালিনী 
বৈষুনী আখিভূতা হইলেন। অনস্তর দগ্রা ঘার। ভূতল বিদারিত করিয় মঞোখ্র মুল হস্তে 
ভয়ঙ্করপ্রকাত ॥ ৬।| ৭ ॥ *্ষেনাগব্যস্থিতি বাধাহী ত হার পৃ্,দশ হইতে অবতরণ করহিলেন। 
পরে সটাচ্ছট। বি ক্ষপগু কারয়।, গ্রহ, নক্ষত্র ও তারক। নকলকে ইতস্ততঃ প্রক্ষপ্ত করিতে করিতে 
নখরশালিনী অতীবগারুপপ্রকৃতি নার'সংহী তাহার হৃদয় হইতে আবিভূতা! হইলেন। ভা.ার। 
অস্ু্বরেলনিপাতনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, দর্শন ক।রয়! ॥৮॥৯॥ চাওক নির্ভয়ে রিপুদগকে 

ছে 



২২৬ ধীমনপুরাণম্। [ ৫৬শ, অধ্যায়!। 

লোক্াপ্রতিপূরকং | ১* || সমাঞ্জগাম দেঁবেশঃ শৃলপাণিযিলোচনঃ। আত্যিত্য বায 
ঠৈবৈনাং রাহ বাক্যং বদাধিকে |।১১।। সমাধাতোম্মি বৈ ছুর্গে দেহাজ্ঞাং কিংকরোন্যি তে। 
ঙথাক্যসমকলঞ্চ দেব্যা দেছে শ্তব। শিবা |১২॥ জাত] সা চাহ দেবেশং গচ্ছ দৌত্যেন শঙ্কর | ব্রি 
গুভ্ভং নিশুস্তথ বদি জীবিতুমিচ্ছধ 1.১৩।। তদগচ্ছধ্ধং ছুরাগারা£ সগডমং হি রসা'ভলং। বাসবে 
লতভাং ন্বর্গং দেবা; সন্ত গতব্যথাঃ ॥১৪।। যজস্ত ব্রান্মণাদ্য'মী বর্ণ। যজ্জাংশ্চ সাংগ্রতং। নোচেঘলাব- 
লেপেন ভবঞ্ডো! যৌদ্ধ মিচ্ছধ ॥ ১৫।।  দুদাগচ্ছধ্যমব্যগ্। এধাহং বিন্ষিদয়ে। যতত্ত সা 
শিবং দৌত্যে স্যোকয়ভ নারদ ॥ ১৬॥ ততো নাম মহাদেব্যাঃ শিবদৃতীত্যজায়ত। তে চাপ 
শঙ্করবচঃ শ্রুত। গর্বদমন্ধিভং। হৃষপ্ক ত্বাভাত্রবন্ পুর্বে বর কাতায়নী স্থিত & ১৭॥ ততঃ শরৈঃ 
শক্তিতরংকৃশৈর্বরৈঃ পরস্বধৈঃ শূলভ্গুগ্ডিপ্ট্রিশৈঃ | প্রাসৈ: স্থতক্ষেঃ পর্গিঘৈশ্চ বিস্তৃতৈ- 
্ধবর্ষতৃর্ট্ৈত্যবকো সরশ্বত"ং ॥ ১৮॥ সা চাপি বাঁপৈর্বরকামুকচ্যুতৈশ্চিচ্ছেদ শঙ্্াণ্যথ বানুভিঃ 
সহ। জান চা্ান রণচগ্ুবিক্রম। মহান্থর ন্ বাণশতৈশ্মহেশ্বরী ॥ ১৯ ॥ মারী ত্রিশলন ভঘাঁন 
চান্তান্ খটঙপাতৈরপরাংশ্চ কৌশিকী। মহা'জলক্ষেপহতপ্রভাবান্ ব্রান্মী তথ-ন্যানন্তরাং- 
শ্চচার ॥২০॥ মাহেখরী শুলবিদারিতোরসশ্চ চার দগ্ধাং্চ পরাংশ্ বৈষ্ণবী। শক্ত]কুমারী 
কৃলিশেন চত্তী ভূণ্ডেন চক্রেণ বরাহর পণী ॥২১॥ নখৈর্কিভিন্নানপি নারসিংহী অট্রাউহাসৈ- 

০৮১০ আজ র্যা সপ পপ, ৮ পপ | ৯ পপ পা 

উদ্দেশ করত, পুনর য় শব্দ করিয়া! উঠিলেন॥ ১০ ॥ তদ্দার! সঞুরায় ত্রিভুবন প্রপূরিত হইযা 
গেল। সেই সুবিপুল শব্দ শ্রংণ করিয়া, দেবেশ শৃলপাণি ত্রিলোচন তথায় সমাগত হুইঙ্গেন। 
সমাগত হইয়া, অস্থিকাকে বন্দন। করিয়া কহিগেন।। ১১ ॥ অফ্ি দুর্গে! জাম আসিয়াছি। 

জাঁঞ্ঞা কর, জামি তোমার কিন্কর। 
মহাদেবের বাক্যদযকালেই দেবীর দেহ হইতে শিবা সমুভুতা! হস্যা ॥ ১২ ॥ সেই দেবেশকে 

ক্ম.লন, হেশঙ্কর! আপনি দৌঠ্যত.রগ্রহণপূর্র্বক গমন করিধা, শুভ্তনিশুভ.ক বলুন, যি 
বাচিবার ইচ্ছ। থাকে ।॥ ১৩॥ তা+] হইলে, রে ছ্রাচ রগণ। সগুম পাঠালে গমন কর্। 

ব'সব ম্বর্গলাভ করুন, দেবতারা গতব্যথ হউন ॥| ১৪ ॥ ব্রন্মণ:দি বর্ণ সকল যজ্ঞাদ্ির অনুষ্ঠান 

করুন। নচেৎ, বলগর্ববশতঃ ষদ্দি যুদ্ধ'নন। কর ॥ ১৫॥ ত'হ1 হইলে, অব্যগ্র চিন্তে জাগমন 
কর, আমি সংহার করিব। হে নার?! যে.হতু তিনি শিবকে এইরূপে দৌত্যে নিষোজিত 
কঠিলেন ॥ ১৬। সেইহেতু সেই মহাদেবীর ন'ম ।শবদূতী হইল। 

দৈত্যগণ শঙ্করের বাক্য শ্রবণ করিয়', গর্বভরে হুঙ্ক।ধ্প।'রধারপুরঃনন সকলেই 
কাঞশপনীর অধিঠিত প্রদেশে নত্বরে দ্দাগমন কারল || ১৭॥ অনন্তর রাশি রাশি শর, 

শর্তি, অস্কুশ ও পরশ্বব, ভূ র ভূরি শূল, ভূশুগি ও পটিশ, স্তীক্ষ ও স্থবিস্তৃুত পচ্ঘি দেখীর 

উদ্দেশে প্রয়োগ করতে ল'গল॥১৮॥ তিনিও বরছার্ম,»পরিচ্যত শরলমুহ; সঞ্চান 
করিয়া, তাহাদের বাহছুসহিত তত্ব অস্ত্র ছেদন কারয়। ফেলিলেন। এবং সেই রণ- 
চগুবিক্রমা মহাংদবী বাণশতপ্রয়োগপূর্ববক্চ অন্যান্ত মহান্থর দিগকেও শমনলদনে- পাঠ,ই/1 
দিলেন ॥ ১৯ এ সময়ে দেী মাগী ভ্রিশূল দ্বারা অপরাপর অন্দুরদিগকে সংহার ও কৌশিকী 
থট্টাপ্রহারে অন্তান্যদিগেরু প্রাণহরণে গ্রবৃত। হইলে, ত্র।ক্গী মহানলিল বিক্ষিপ্ত করিয়া, অপরাপর 
দৈত্যগণের প্রভাব পরিহ্বত করিলেন।। ২* ॥ তখন মহেশ্বরী শৃলপ্রহারে অন্ুঃদিগের বক্ষ-স্থল 
বিদীর্ণ ও বৈষ্ণবী তাণাদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন । তদ্দর্শনে দেবী কুমারী শক্তি দ্বারা, 
চণ্ডী বজ খায়! ও বারাহী তুণ্ড ও চক্র ।দ্বার। অন্ঠান্যর্দগকে সংহাঁর করিলেন ॥। ২১॥ অন্তর 
নারদিং ঈ অপরাপরাক নখরপ্রহ রে বিদ'রিত, কুত্রদূতী অট্টাউ হাণ্য সহায় নিশাতিঠ, গং 



৫ওশ, অধ্যারঃ বামনগুকাপমূ,। ২১৫ 
তন্মাৎ কোশাচ্চ দ! জাত তূয়ঃ কাত]ায়নী মুনে। তামভ্যেতা সহআক্ষঃ প্রতিগগ্রাহ দক্ষিণাং। 
প্রোথা5 পিরিক্জাং দেবে। বাক্াং ম্বর্গায় বাদবঃ ॥ ২৪ ॥ 

ইজ্জ উবাচ। ইয়ং প্রদীয়ত|ং মহ্াং ভগিনী মেস্ত কৌশিগ্ী। ত্বৎকোশপভ্তবা চেক্কং 
কৌশিকী কৌশিকোপ্যয়ং ॥ ২৫ ॥ তাং প্রাদাদিতি সংশ্ষত্য কৌশিকীং রূপদংঘুতাং । সহ- 
আ্রাক্ষোহপি তাং গৃহ বিদ্ধ্যং বেগাজ্জগাম চ ॥ ২৬॥ তত্র গত্ব! ত্বথোবাচ তিষ্ঠ টাত্র মহাচলে। 
পুজ/মান। সুরৈনাক্না খ্যাত ত্বং বিদ্ধ্যবাপিনী ॥ ২৭॥ তত্র স্থাপ) হরির্দেবীং দত্বা সিংহঞ্চ বাহনং। 
ভবামরারিহম্্রী চেত্যুক্ত শ্বর্গমুপাগমঞ্থ ॥ ২৮ & উমাপি তম্বরং লব্ধ! মন্দিরং পুনরেত্য চ। 
গ্রণম্য ৮ মহেশানং স্থিত। সবিনরং মুনে ॥ ২৯ ॥ ততোহমর গুরুঃ জ্রীমান্ পার্বত্য সহিতোব্যযঃ | 
তস্ৌ বর্ধহত্রং হি মহামোহুনকং মুনে ॥৩*॥ মহামোহস্থিতে কদ্রে ভুবনাশ্চেলুকু্ধত 21 
চুক্ষভূঃ সাগরাঃ সপ দেবাশ্চ তয়মাগমন্ ॥ ৩১ ॥ ততঃ সুরা মণেন্ত্রেণ ত্রন্মণঃ সদনং গভাঃ। 
প্রণম্যোচুর্মছেশাঁনং জগৎ ক্ষুব্ধং তু কিং ত্বিদং॥ ৩২॥ তান্থবাচ ভবে নূনং মহামোহনকে স্থিতঃ। 
তেনাক্রাত্তাত্বিমে লোক জগ, ক্ষেভং হ্রত্যযং ॥ ৩৩। ইত্যুক্তদা সোভবত্তুষ্টাং ততোপ্যছং 
থর হরিং। আগচ্ছ শক্র গচ্ছামে! ষ বন্তক্স সমাপাতে ॥ ৩৪ ॥ সমাপ্তে মোহনে বা? ষঃ সমুৎ- 
পৎস্যতেহব্যয়ঃ। স নুবং দেবরাজন্য পদমৈন্দরং হরিষ্যতি ॥ ৩৫ | টায়ার বচনাপিবৌকো- 
বলঘাতিনঃ। ৬মাজজ্ঞানং ততো! নষ্টং ভাবিকর্মপ্রঠোদনাৎ ॥ ৩৬ ॥ তঙঃ শক্রঃ স্থরৈঃ 
সার্ধাং বছিন। চ সহত্রদ্রক। জগাম মন্দরগিরিং তচ্ছ.ঙ্গেঘপি সতম ॥ ৩৭ ॥ রা সর্ব এবৈ- 

পর (সাপরপর্স্স্পটর স্থ৯  সপসস্্্ 

কেশ পরিত্যাগ করিয়া, পন্মপরাগঞ্ুতিম। মুত্তি পরিগ্রহ করিলেন্।' ২৩। মুলে! তিনি € 
কোশ হইতে পুনরায় কাত্যাখনীৰূপে সমু্ভুতা হইলেন। তখন নহশ্াক্ষ ইন্ত্র অভ্যাগত হা 
দেবী গিরিননিকীকে কহিলেন ॥ ২৪॥ আপনার এই ভগিনী কৌশিকাকে আমাধ প্রদান 
করুন। আপনার কোশ হইতে সনুভুত হইযাছে, বলিষা, ইহ!র নাম কৌশিকী হইবে ॥২৫। 

দেবী এই কথ। শুনিয়া, পরমপৌনার্্যশালিনী কৌশিককে প্রদান করিগে, দেবরাজ তাহাকে 
গ্রহণ করিযা, সত্গে বিন্ধাচলে সমাগত হইলেন ॥ ৯৬ ॥ তথায গমন করিযা, তাহারে 
কহিলেন, আপনি এই মহাচলে অধিষ্ঠীন করুন। দেবগণ আপনার পুজা করিবেন এবং 
আপনি বিদ্ধ্যবৰাসিপীনামে বিখ্যাত। হইবেন || ২৭ ॥ দেবরাজ দেবীকে ভথায স্থাপন ও সিংহ- 
বাহন প্রদান করিবা, আপনি স্ুরশক্র সকলেব সংহারকত্তশ হউন, এই প্রকার কহিয়া, স্বর্থভুবনে 
সমাগত হইলেন ॥ ২৮ ॥ উহীও বরলাভ করিয়া, নিজ মন্দিরে প্রত্যাগমনানভ্তর মহাদেবকে 
সবিনষে প্রণাম করিয়া, অবস্থিতি করিলেন ॥ ২৯ ॥ অনস্তর অমরগুরু অবিনাশী -শ্রীমান্ মহা- 
দেব বর্ধসহত্র মহামোঁহে আচ্ছন্ন হইয। রহিলেন ॥ ৩০॥ তিনি মহামোহ্র বশবর্তী হইলে, 
ভুবন সমুদয় উদ্ভুত ও বিচলিত হইযা উঠিল; সপ্ত সাগব ক্ষুব্ধভাবাপন্ন হইল; দেবগণ ভয়ে 
অভিভূত হইলেন || ৩১ ॥ তখন স্থুরগণ মহেন্দ্র সহিত ত্রন্মসদনে গমন করিযা, সেই 
মহেশানকে প্রণ!মপূুর্বক কহিলেন, কিজন্য বিশ্বনংসার ক্ষুব্ধ হইয়] উঠিয়াছে ?॥৩২॥ তিনি 
কহিলেন, ভগবান্ ভব মহামোহের বশবর্তী ছইয়াছেন। এই দৃশ্তটমান বিশ্ব তত্তুক আত্রীর্ত 
হইয়া, ছুরত্যয় ক্ষোতের আয়ম্তীরুত হইয়াছে ॥ ৩৩ ॥ এই বলিয়া, তিনি তৃষীন্ভাব অবলম্বন 
করিলে, দেবগণ হরিকে কহিলেন, হে শক্র ! আগমন করুন । যাবৎ মহাদেবের মোহ নিবৃত্ত 
ন। হয়, তাবৎ আমরা গমন করি চলুন ॥ ৩৪ ॥ মোহন নিবৃত্ত হইলে, যে অবিনার্শী বালক 
সমুৎপন্ন হইবেন, তিনি নিশ্চয়ই দেবরাজের ইন্ত্রপদ হরণ করিবেন ॥ ৩৫7 দেবগণের 
বচনে স্বর্থবাঁসিগণের বলবিনাশী তয় ও ভাবিকর্মের গ্রণোদনাপ্রযুক্ত জ্ঞান বিলুধ 
হইল ॥ ৩৬॥ তখন দেবরাজ অগ্নি ও অমর়গণের সহিত মন্রভূধরে সমাগত হইলেন। কিন্ত 



২১৬ বামনপুরাণম্ । [৫৪শ, অধ্যারঃ। 

তে প্রবেষ্ট ং তত্তবাজনং। চিত্তয্িত্ব। তু ম্চিরং পাবকত্তে ব্যদর্জয়ন্ ॥ ৩৮ ॥ স চাভেত্য সুর" 
শ্রেষ্ঠো দৃষ্ট1 বারে চ নন্দং। ছুপ্রবেশত্ত তং দৃ্ চিত্তাং বহিঃ পরাক্ষতঃ | ৩৯॥ সত 
চিন্তার্ণবে মগ্ন প্রাণশ চ্ছংভূলল্সনঃ | নিষ্রামস্তীং মহাঁপঙ্ভিং হংসানাং বিমলাং তথ] ॥ ৪৯ ॥ 
অলাবৃপায় ইত্যুক্তু। হংদস্সপী হুতাশনঠঃ। বঞ্চয়িত্বা প্রতীহারং প্রবিবেশ হরাজিরং ॥ ৪১ ॥ 
গ্রবিস্ত হুম্মূষ্তিশ্চ শিরো.দ শ কপর্দিনঃ। প্রাহ প্রহসা গভী"রং দেবা দ্বারি স্থিতা ইতি | ৪২ 
তচ্ছ তা নহসোখায় পরিত্যজ্য গিরে স্থৃতাঁং। বিনিক্ষার্তোজিরাচ্ছার্র্া বহিনা! সহ নারদ ॥ ৪৩॥ 
বিনিক্কান্তে স্থরপতৌ দেব! মুদ্তমানদাঃ | শিরোভিরবনীং জগ্মঃ সেল্ার্কশশিপাবকঃ 883। 
ততঃ প্রীত্যা ক্থরানাহ বাধবং কার্ধটমাশড থে। প্রণামাবনতা কে। হি দাসোহং বরমুত্বমং ॥ ৪৫ ॥ 

দেবা উচঃ। যদ্দি তুংছাসি দেবানাং বরং দাতুমিহ্চ্ছণি। তদিহ ত্যজ্যতাং তাবশ্ুষ্থা 
মৈথুনমীশ্বর ॥ ৪৬ ॥ 

ঈশ্বর উবাচ। এবং ভবতু সন্ত্যক্তে। ময়। ভাবোইররোত্তম।£। মমে*'ং তেজ উত্রিক্তং 
কশ্চিদেৰ প্রতীচ্ছতু ॥ ৪৭॥ 

পুলন্ত্য উবাচ। ইতুযুক্তঃ শল্তুন। দেবাঃ পেন্দ্রন্দ্রদবাকবাঃ । অলীদত্ত যথা মগ্রাঃ পঙ্কে 
বৃন্দারক1 ইব ॥ ৪৮॥* সীদৎস্ দৈবতঘেব ছুতাশোভ্যেত্য শঙ্করং। প্রোবাঁচ যুধ্চ তেজন্বং প্রতী 
চ্ছাম্যেব শঙ্কর ॥ ৪৯॥ ততে। মুমোচ ভগবাংস্তদ্রেতঃ স্ক্নমেব তু জলং উথার্ডো! বৈ যদ্ধত্ৈল- 
পানং পিপাসতঃ ॥ ৫* ॥ ততঃ পীতে রেতণি বৈ শার্কে দেবেন বহিন। | ্বস্থাঃ ন্রাঃ সমা- 

স্পেস শী আর 

ছাহার শে ॥ ৩৭ ॥ মাদক অজ্জিরমধে! কেহই প্রবেশ করতে ন। পারিযা, বহুক্ষণ চিস্তার 
পর অগ্নিকে বিসর্ভন করিলেন ॥ ৩৮ ॥ সুরশ্রেষ্ঠ বহি দ্বারদেশে অভ্যাগত হইয।, ননিকে দর্শন 
ও প্রবেশ কর] দুঃসাধ্য নিরীক্ষণ কবি, অত্যন্ত চিন্তাক্রান্ত হইলেন 1 ৩৯ ॥ তিনি চিস্থার্ণবে 
মগ্ন হইয়া, অবলোকন করিলেন, মহাদেবের ভবন হইতে বিমল হংঘপংক্তি বিনিক্্ষান্ত হই- 
তেছে॥ ৪০ ॥ তত্দর্শ।ন, ইহাই উপায্স, এইরূপ.কহিয়া, ছতাশন হংসবণী হইযা, প্রতীহারকে 
বঞ্চন! করিয়া, মহাদেবের অজিরে প্রবেশ করিলেন ॥ ৭১॥ প্র-বশ করি? স্থক্মুর্িধ/রণ- 
পূর্বক কপদ্দীর শিরোদেশ আশ্রয় করত, উচ্চৈঃহাম্যসহকারে গম্ভীরম্বরে বলিতে লাগিলেন, 
দেবগণ দ্বারদদে'শ অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ৪২ ॥ নারদ! মহাদেব এই কথা শুনযা, তৎক্ষণাৎ 
উথান ও গিরিঙ্ন্িনীকে পরিত্যাগ করিয়া, বহির সহিত অজির হইতে বিনিক্ান্ত হইলেন ॥ ৪৩ 
স্থরপতি বিনিশ্ষমণ করিলে, দেবগণ মুদিত মানসে ইন্দ্র, চন্ত্র, সুর্য ও পাঁবকের সমভিবাহারে 
ধরাতলে মন্তক ন্যস্ত করিলেন ॥ ৪৪॥ তখন ভগবান ভব দেবগণকে প্রীতিভরে কহিলেন, সত্বর 
বল, আমাকে কি করিতে হইবে । তোমরা প্রণামাঁবনত হইয়াছই। অতএব তোমাদদিগকে 
রর দিব ॥ ৪৫ 

দেবগণ কহিলেন, যদি দেবগণের প্রতি ভীতিমান্ হইয়া, বরদাঁনে অভিলাষী হইযা থাকেন, 
তাহা হইলে, হে ঈশ্বর! মহাঁমৈথুন পরিত্যাগ করুন ॥ 3৬ ॥ 

ঈশ্বার কহিলেন, হে স্থরোত্তমলমুহ ! আচ্ছা, তাহাই হইবে। আমি ইহা একবারেই ত্যাগ 
ফরিলাম। আমার এই উদ্রি্ত তেজঃ কোন ব্যক্তি গ্রতিগ্রহ করুক 1 ৪৭ ॥ 

পুলন্ত্য কহিলেন, ইন্দ্র, চন্দ্র ও দিবাকরসহিত দেবগণ শ্তুকর্তক এইরূপ উক্ত হয, পক্কমগ্ 
বৃন্দারকবন্দের ন্যায়, অবসন্ন হইয়া উঠিলেন ॥ ৪৮॥ তাহারা অবগন্ন হইলে, হুতাশন সম্মুখীন 
হইয়া, শঙ্করংক কহিলেন, হে শঙ্কর ! আপনি তেজঃ মোচন করুন ; আমি প্রতিগ্রহ করিব 8৪১৪ 
অনভ্ভর ভগবান্ভব সেই তেজ মোচন করিলে, উহ! যেমন প্রন্ফন্দিত হইল, তৃষ্ণার্ন জলের ন্ঠায়, 
অপি তেমন তাহা পান করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫* ॥ এইরূপে দেব বহ্ছি শল্ভুর তেজ পান করিলে, 
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মন্ত্রা হরং জগ্যস্তিবিষ্টপং ॥ ৫) ॥ সংগ্রঘাতেযু দেবেষু হয়োপি নিজমন্দিরং । লমত্যেভ্া মহা" 
দেবীমিদং বচনমত্রবীৎ ॥ ৫২ ॥ দেবী দেবৈরিহাভ্যেত্য ঘত্বাৎ প্রেধ্য হুতাঁশনং। ততঃ প্রোো 

নিবন্বস্ত পুরোৎপতিং তবাঙ্গরাৎ ॥ ৫৩॥ শাপি ভর্ভরর্বচঃ শ্রত্ব। কুদ্ধা রক্তান্তলোচনা। শশাপ 
দেবতা: নর্বা নইপুত্রোত্তব। শিব! ॥ ৫৪ ॥ বস্ান্লেচ্ছন্তি তে ছু মম পুত্রং মমৌরসং। তস্মা- 

ত্তেন জনিধ্যন্তি শ্বান্ছু যৌবিৎস্থ পুত্রকান্॥ ৫৫॥ এবং শণ্ড স্ুত্ান্ গোরী শৌচপালামুপা- 
গমৎ্। আহুধ মলিনীং ম্নাতুং মতিং চক্তে তপোধন ॥৫৬। মালিনী স্থরূভিং গৃহ শকষুদুদর্তনং শুভা। 
দেব্যঙ্গনুদর্ভয়তে করাভ্য।ং কনকপ্রভা। ॥ ৫৭ তচ্ছোচং পার্বতী নৈবং মেনে কাঁটগুণেন হি। 
উদ্বজ্য পার্বতীং তাং তু শুভেনোদগুনেন চ॥ ৫৮॥ মালিনীং তৃর্ণমগমদ্ণৃহং স্লানস্য কারণাৎ। 
তস্যাং গতায়াং শৈলেষী মলাচ্চক্রে গজাননং ॥ ৫৯ ॥ চতুভুজং পীনবক্ষঃ পুরুষং লক্ষণান্িতং। 

কৃত্বোৎ্সসর্জ তং ভূম্যাং স্থিতা ভদ্রাসনে পুনঃ ॥৬* ॥ মালিনী তচ্ছির়ঃন্নানং দদৌ বিহুসতী 
তদ্দা। ঈষদ্ধাসমুখীং দৃষ্ট। মালিনীং প্রাহ নারদ ॥ ৬১॥ কিমর্থং ভীকু শনকৈর্দসি ত্বমতীব চ। 
সাঁথোবাচ হছলীমোবং ভবত্যাস্তনযঃ কিল ॥ ৬২ ॥ ভবিষ্যতী'ত দেবেন প্রোক্ে। নন্দিগণাধিপঃ। 
তচ্ছ তা মম হাসোহযং সঞ্জাতে'দ্য কুশোদরি ॥ ৬৩ ॥ যন্মান্দেবি পুত্রকাম!চ্ছস্করে। বিনিবারিতঃ। 

এতচ্ছ ত্বা বচো| দেবী সম্সৌ তর বিধানতঃ ॥৬৪ ॥ ন্াত্বার্চয শঙ্করং ভক্ত্যা সমত্যাগাদ্গৃহং প্রতি। 
ততঃ শ্ভৃঃ সমাগত্য তশ্মিন্ ভদ্রাদনেপি চ॥ ৬৫॥ ন্নাতস্তস্য ততন্ত্মাৎ স্থিতঃ সমলপুরুষ;। 

স্থরগণ ্বস্থ হইযা, মহাদেবকে বিহিতবিধানে আমন্ত্রণ কবি, স্বর্গে প্রত্যাগত হইলেন ॥ ৫১ ॥ 

দেবগণ প্রস্থান করিলে, মহাদেবও নিজ মন্দিরে অভ্যাগত হইয1 মহাদেধীকে কহিলেন ॥ ৫২ ॥ 
দেবি! দ্বেবগণ এখানে উপাগত হইফ।, যরসহকারে হুতাঁশনকে প্রেরণ করিযা, তোমার উদর 

হইতে পুব্রোৎপত্তি প্রতিষেধ করিযাছেন ॥ ৫৩ ॥ 
তিনি ন্বামীর কথ। শুনিযাঁ, রোৌষভরে রক্তাস্তলোচন হইযা, সমুদ্বাঘ দেববর্গকে এই বলিষ| 

শাপ দিলেন, তোমাদেব কখন পুত্রোৎপাত্ত হইবে না| ৫৪॥ তোঁমর! ছুষ্টপ্রক্কতি , সেইজন্য 
যেমন আমার পুত্রোৎপত্তিষকীমনা করিতেছ ন।, তেমন, তোমবা। কখন স্ব স্বস্ত্রীতে পুত্রোৎপাদন 
করিতে পারিবে না| ৫৫॥ গৌরী দেবগণকে এইবপ শাপ দ্দিষ!, শৌচশালায় গমন ও 
মালিনীকে নাহ্বান করিযা, স্নান করিতে কৃঙমতি হইলেন ॥৫৬॥ কনকপ্রভ| মালিনী 
পরম সুগান্ধ ও শ্লক্ষু উদ্র্তন গ্রহণ করিযা, হস্ত দারা তদীয অঙ্গ উদ্বতিত করিতে লাগিল || ৫৭ ॥ 
কিন্তু পার্বতী সেই শৌচ মনোমত হইল ন।। তখন মালিনী পরমপবিত্র ও নিরতি প্রশস্ত 

উদ্র্তন ঘার] পার্বতীকে উদ্ধত করিয়। ॥ ৫৮॥ তদদীয ল্লানহেতু সত্তর গৃহমধ্যে গমন করিল । 
মালিনী গমন করিলে, শৈলননিনী আঁপনাঁর দেহকমল হইতে চতুভ্জ, বিশালবক্ষ; ও লক্ষণান্থিত 
গজাননকে স্যা্টি করিলেন। স্ষ্টি করিয।, ভূমিতে উৎ্নর্জন পূর্বক স্বয়ং ভদ্রাসনে পুন্রায় উপবিষ্া 

হইলেন ॥ ৫৯॥ ৬০॥ তদ্দর্শনে মালিনী হাসিতে হাসিতে সেই শিরঃন্নান প্রদান করিল। 
নারদ! মালিনীকে ঈষৎ হাঁপামুখী দেখিয়, দেবী কহিলেন ॥ ৬১।। অধি ভীরু! ঝ্িজন্য 
ধীরে ধীবে অতীব হাস্য করিতেছ? মালিনী কহিল, আপনার পুত্র হইবে; ভগবান্ ভব 
পণাধিপ নন্দীকে এই কথ। বলিয়াছেন? ত্তজ্জন্ত আমি হাপিতেছ ॥৬২/৬৩॥ ইহার কারণ এই 
দেবগণ মহ।দেবকে প্ুত্রকাম হইতে প্রতিষেধ করিযাছেন। দেবী এই কথা শুনিয়া, 
যথাবিধানে তথায় স্নান করিলেন 1৬৪ স্সানানস্তর ভক্তিসহকারে অভ্যর্চনা করিয়া, গৃহমধ্যে 
প্রবি্ হইলেন। 

অনভ্তর মহাদেব সমাগত হইয়া, সেই ভন্ত্রাসনে ॥ ৬৫ ॥ উপবেশন পূর্বক ম্লান করিলেন। 
২৮ 
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উমাঙ্গেদভবন্বেদং জলভূমিসমন্থিতং ॥৬৬॥ তৎসম্পর্কাৎ সমূত্তশ্বৌ ফুৎকৃত্য করমুত্তমং। 
অপত্যং হি বিদিত্বা চ শ্রীতিমান্ তুবনেম্বরং ॥ ৬৭1 তঞ্চাদার হরে! নন্দিমুবাচ ভগনেজ হ। । 

রুদ্ঃ মাত্বাচ্চয দেবাদীন্ বাগৃভিরগিং পিতৃনপি ॥৬৮॥ জণ্ত] সহশ্রনামানমুযাপার্্বদুপাগতঃ। 

সমেতা দেবীং বিহ্সন্ শঙ্করঃ শৃলধগ্বচঃ ॥৬৯ ॥ প্রাহ ত্বং পশ্ত শৈলেযি ত্বৎন্থতং গুণসংযুতং। 
যস্বদঙ্গমলাদ্দিব্যঃ কৃতে! গজমুখে। নরঃ ॥ ৭০ ॥ ইত্যুক্তা পর্ববতনুত। ছ্যপেত্যাপন্দভুতং। ততঃ 
প্রীত। গিরিস্থতা তং পুত্রং পরিবস্থজে ॥ ৭১ & মৃদ্ধিচৈনমুপাজ্ায় ততঃ শর্কোত্রবীমাং। নায়- 
কেন বিন) দেবী ময়্। ভূতোপি পুজকঃ 1 ৭২॥ যন্মজ্জাতস্ততে। নামা ভবিষ্যত বিনায়ক2। 
এ বিস্রসহত্রাণি দেবাদীনাং হনিযাতি ॥ ৭৩॥ পুজযিষ্যন্তি দেবাশ্চ দেবি লোকাশ্চরাচরাঃ | 
ইত্যেবমুক্ত,1 দেব্যাত্ত দত্তবাংস্তনয়ং সহি।। ৭৪।। সহায়স্ত গণশ্রেষ্ঠং নাম়। খ্যাতং ঘটোদরং। 
তথা মাতৃগণ! ঘোর ভূত বিশ্করাস্চ যে।। ৭৫1 তে সর্রবে পরমেশেন দেবাঃ প্রীতেযোপ- 
পাদিতা: | দেবী চতং জ্থতং দৃষ্ট। পরাঘুদমবাপ চ॥৭৬॥ রেমেথ শল্তুনা সার্ধং মান্দরে 

চাঁরুকদরে । এবং ভূয়োভবদ্দেবী ইয়ং কাত্যায়নী বিভো। ষ' জদ্বান মহাদৈত্যো পুরা গুন 
নিশুতংকৌ ॥ ৭৭ ॥ এতুতবেক্তং বচনং সুভাষযং যথোস্তবঃ পর্বততে। সৃড়ান্যাঃ। স্বর্গাং 
বশশ্যং চ তথাঘহারি আখ্যানমৃর্ঞন্কর মদ্রিপুত্র্য::॥ ৭৮ | 

ইতি শ্রীবামনপুরাণে উমাসস্তবে বিনায়কোৎ্পত্তির্নাম চতুঃপঞ্চ]শতমোহ্ধ্যা়ঃ ॥ ৫৪ || 
এপ জগ 

সেই সমল পুরুষ গঞ্জানন স্নানাস্তর তথান্ন অবস্থিত হইলেন। উমার স্বেদ ও মহাদেবের 
ন্বেদ জলভূমিতে সংসর্ত হইয়াছিল ॥ ৬৬ ॥ তাহার সম্পর্কে ফুৎ্কার সহকারে গজাননের 
পরম প্রশস্ত হস্ত সমুখিত হুইল । ভুবনেশ্বর মহেশ্বর আপনার অপত্যকে অবগত হইয়! প্রীতি- 
মান্ হইলেন ॥ ৬৭ ॥ অনস্তর তিনি সেই পুত্রকে গ্রহণ করিয়া, নন্দিকে কহিলেন, ইনি আমার 
পুত্র। পরে তিনি ন্ানানস্তর পিতৃগণ, দেবগণ ও অগ্নির পূজা ॥:৬৮॥ এবং সহশ্রনামায় 
জপ করিয়া, উমার পার্খে উপাগত হইলেনণ ৬.বং তাঁহার সহিত নংমিলিত হইয়া, সহাস্য 
আক্যে কহিলেন ॥ ৬৯ ॥ অয়ি শৈলেয়ি! গুণখামভূষিত ত্বদদীয় অপত্যকে অবলোকন কর। 
তোমারই অঙ্গমল হইতে এই গজমুখ দিব্যা্কতি নর বিনিশ্মিত হইয়াছে ॥ ৭০ ॥ পার্বতী এই 
কথায় সমীপস্থ হইয়া, সেই অদ্ভুতম্বভাব পুত্রকে অবলোকনপূর্ব্বক প্রাতিতরে গাঢ় 

আলিঙ্গন ॥ ৭১ ॥ এবং মন্তক আমন্ত্রণ করিলেন। তখন শস্তু তাহাকে কহিলেন, আমি 

তোমার নায়ক। এই পুত্র সেই নায়ক বিনা উৎপন্ন হইগাছে। এই হেতু ॥ ৭২ ॥ বিনায়ক নাঁমে 
বিখ্যাত হইবে, এবং দেবাদিগণের বিদ্ব সহআ বিনাশ করিবে ॥ ৭৩॥ হে দেবি! এই 
কারণে দেবগণ ও স্থাবর জঙ্গম লোক সকন ইছার পুজ। করিবে । এই বলিয়া, দেবীকে তিনি সেই 
পুত্র দান করিলেন ॥ ৭৪ ॥ অনস্তর খটোদরনামক গণশ্রেষ্ঠকে তাহার সহায় করিয়া দিলেন। 
তদ্ব্যতীত,মাতৃগণ, ঘোরম্বভাব ভূতগণ এবং অন্তান্ত বিদ্বকরগণ ॥ ৭৫ ॥ সকলকেই তিনি দেবীর 
প্রীতি নিমিত্ত তাহার সাহায্যে নিষুক্ত করিলেন । দেবী সেই পুঞ্জকে দর্শন করিয়া, অতিমান্র প্রীতি- 
মতী হইলেন 8৭৬। এবং শস্তুর সহিত স্থন্দরকন্মরবিমগ্ডিত মন্দরভূধরে বিহার করিতে লাগিলেন । 

হে বিভো ! এইরূপে দেবী কাত্যাথনী পুনরায় সমুৎ্পন্না হইয়াছিলেন। এবং মহাদৈত্য 
শন্ভু ও নিশুন্তকে সংহার করিয়াছিলেন ॥ ৭৭॥ মুড়ানী যেরূপে হিমালয় হইতে সমুভুত হন, 
আঁমি আপনার নিকট সেই এই চ্থতাষ্যু আখ্যান কীর্তন করিলাম। আ্রনদ্দিনীক্ক এই 
আখ্যান শ্রবণ করিলে, শ্বর্গলাত হয়, যশঃসঞ্চয় হয়, সমুর্দর পাপের ধ্বংস হয়, এবং পরমর্তিলঃ- 
সংখ্হ হইয়! থাকে ॥ ৭৮॥. 

ইতি প্রীবামনপুরীণে বিনায়কোৎপন্তিনীমক চতুঃপধশশতম অধ্যায় ॥ ৫৪ | 
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শঙ্করকাজ্েতিতং। পশ্যন্তি দেবোপি সমং কৃশাঙ্গ্যা লোকানুজুষ্টং পদ্দমাসসাদ ॥ ৩৬ & যত্র 

ক্রীড়াবিচিত্াঃ সকুম্থমতরবে! বারিণো বিন্দুপাটত্গন্কাঠোণ্ধচূর্ণৈঃ প্রবিরলমবনৌ গুগ্ডিতৌ 
গুঞ্জিকায়াং ।, মুক্তাদামৈঃ প্রকামং হরগিরিতনয়াক্রীড়নার্থং তদাত্ন্ পশ্চাৎ সিন্দুরপুজৈ- 
রবিরতবিততৈশ্চক্রতুঃ ক্মাধ সুরক্ষা ॥ ৩৭ ॥ এবং কীড়াং হরঃ বৃতা সমং চ গিরিকন্কয়]। 
জগচ্ছন্দক্ষিণাং বেদিম্যিভিঃ মেবিতাং দৃঢ়াং॥৩৮॥ অধ্যাজগাম হ্মিবান্ শুরান্বয়ধর: 
গুচিঃ। পবিত্রপাণিরাদায় মবুপরমথাকুলং ॥ ৩৯ ॥ উপবিইক্রিনেত্রস্ত শাক্রীনিশমপণ্তত | 
সপ্ডর্ষিক!ংস্চ শৈলেন্্রঃ স্পবিষ্টোবিলোকয়ন্ ॥ ৪*॥ ন্ুখাণীনন্ত সর্বন্ত কৃতাঞ্জলিপুটে। গিরিঃ । 
প্রোধাচ বনং ভ্ীম'ন্ ধর্্মাধনমাম্বনঃ | ৪১ ॥ 

হিমবান্থবাচ | মৎপুত্রীং তগবন্ কাঁলীং.পৌত্রীং চ পুলহাঞ্জে। পিতুপামপি দৌহিত্বীং 
প্রতীচ্ছেমাং ময়োদিভাং ॥ ৪২ ॥ 

পুলন্ত্য উধাচ। ইত্যেবমুক্ত1 শৈলেন্দ্রে হস্তং হস্তেন যে|জয়ন্। প্রাদাৎ প্রতীচ্ছ ভগবন্ 
ইদমুচ্চৈরদীরযন্ ॥ ৪৩॥ 

হর উবাচ । ন মেহস্তি মত ন পিতা তখৈব ন জ্ঞাতয়ো। বাপি চ বান্ধব1দ)া2। নিরাশ্রয়ো২হং 
[গরিশূঙ্গবাস] স্ুুতাং প্রতীচ্ছামি তবাদ্রিরজ ॥ 8৪0 ইত্যেবমুক্ত।। বরুদোবপীড়য়ৎ করং 
করেণাদ্রিকুম।রিকায়াঃ । সা চাপি সংস্পর্শমবাপা শভোঃ পর্াস্থদং লন্ধবতী:স্থরর্ষে ॥ ৪৫ ॥ 
তথাধিরূড়োঠবরদোহ্থ বেদি সহাদ্রি পুত্র্য। মধুপর্কমশ্ন্। দত্বা চ লাজান্ কলমস্ত শুক্লাংস্ততে। 

শোভন হিরগ্ময় হমযতলে অধিষ্ঠান করিযা, শঙ্কর ও কালী উভয়ের £থিষচষটিত অবলোকন করিতে 
লাগিলেন। এইরূপে হর কৃশাঙ্গী কালীর সহিত লৌকিক ব্যবহারপদ্ধতির অনুসরণে প্রবৃ 
হইলেন ॥ ৩৬।। তথায় কুস্মিত তরু সকলও বিচিত্র ক্রীড়া। করিয়া! থাকে ৷ তাহার! তৎকালে 
গুগডকাভূমিতে তাহাদের ক্রীড়নার্থ বারিবিন্দু পাত ও গন্ধাঢ্য গন্ধচূর্ণে হগ্ডিতদেহ হরপার্বাতীকে 
সুক্তাদাম দ্বার! যথেচ্ছ আঘাত করিতে লাগিল । অনস্তর তাহ1র1 উভয়ে অবিরত-বিগত সিন্দ র- 
পুঞ্জ দ্বার৷ ভূমিতল নিতাস্ত রক্তবর্ণ করিয়া ফেলিলেন || ৩৭ ॥ মহাদেব এইরূপে গিরিকন্ঠার 
সহিত ক্রীড়! করিরা, ধষিগণে পরিসেবিত দৃঢ়বন্ধ দক্ষিণ। বেদিতে সমাগত হইলেন ॥॥ ৩৮ || তখন 
হিমবান্ শুচি হইয়া, শুর্লবন্ত্র পরিধান ও ব্যঞ্চচিত্তে মধুপর্ক গ্রহণ করিয়। ,কুশহস্তে আগমন করি- 
লেন। ৩৯ ॥ এ সময়ে মহাদেব উপবিষ্ট হইয়া, খন্দ্রী দিক্ ও গিরিরাজ ন্খাসীন হইয়া, সপ্তধি- 
দ্িগকে দেখিতে লাগিলেন ॥ ৪০॥ অনস্তর তিনি কৃতাঞুলিপুট হইয়া, ন্থখোপবিষ্ট শঙ্করকে 
সম্বোধন করিয়া, আপনার ধর্শসাধন বাক্ষ্ে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪১॥ হে ভগবন্! 
আ'মার পুত্রী ও পুলহাগ্র্জের পৌত্রী এবং পিড়গণের দৌহিত্রী এই কালীকে প্রতিগ্রহ করুন, 
আমি সম্প্রদান করিতেছি ॥ ৪২ ॥ 

পুলস্ত্য কহিলেন, শৈলরাজ এবংবিধ বাগ্বিন্যাসপুরঃনর, পুনরাপ্ন উচ্চৈঃস্বরে, হে ভগবন্ ! 
গ্রতিগ্রহ করুন । এই প্রকার উদ্দীরণাস কারে হস্ত দ্বাঃ1 হন্তযোজন1 করিয়া, কালীকে সম্প্রদান 
করিলেন ॥ ৪৩ ॥ 

তখন মহাদেব কহিলেন, আমার মাতা নাই, পিতা নাই, জ্ঞাতিগুনাই এবং ,বান্ধবাদি নাই। 
আমি সর্বথ নিরাশ্রয়। এবং গিরিশৃঙ্গেই আমার বাস। হে অদ্রিরাজ! সেই আমি ;আপ- 
নার পুজীকে প্রতিগ্রহ করিতেছি ॥ ৪৪॥ এই. বলিয়া, বরদ মহাদেব “হস্ত দ্বারা! অদ্রিকুমারীর 
হস্ত পীড়ন ক!রলেন। 'হেস্তুরর্ষযে! তখন তিনি মহাদেবের সংস্পর্শ প্রাপ্ত হইয়া, পরম হ্র্যা- 
বিষ্ট হইলেন ॥ ৪৫ ॥ জনস্তর টুমহাদেব জদ্রিনন্দিনীর সহিত বেদিতে অধিরোহণ ও নবুপর্ক 
পযোগ করিয়া, শুরুতর্ণ কলম-লাজবিশ্কেপে প্রবৃত্ত হইলেন । হদবসানে স্বয়ং পিতামহ দেবী 
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বিরঞ্চে!। গিরিজানুবাচ হু ॥ ৪৬॥ কালি পশ্ডেশবদনং রম্যং শশধরপ্রভং । সমদৃর্টিঃ স্থিরা ভূত! 
কুরুত্বাগ্নেঃ প্রদক্ষিণাং | ৪৭1 ততোহম্থিকাহরমুখে দৃষ্টে শৈত্যমুপাগত1। যথার্করশ্িসস্তপ্তা 
প্রাপ্য বৃষ্টিমিবাবনিঃ ॥ ৪৮ ॥ ভূয়ঃপ্রাহ বিভোর্বজ্মীক্ষন্বেতি পিতামহঃ | লজ্জয্া সাপি দৃষ্টেতি 
শনৈর্র্ধাণমব্রবীৎ ॥ ৪৯ ॥ সমং গিরিজয়া তেন 'হুতাশক্তিঃ প্রদক্ষিণংৎ। কুতো লাজাশ্চ 
হবিষ! সমং ক্ষিপ্তা হতাশনে ॥ ৫০॥ ততো! হরাজ্বি্মালিন্য। গৃহীতে! দায়কারণাৎ। কিং 
যাচসি চদাস্তামে মুঞ্ন্থেতি হরোব্রবীৎ ॥ ৫১ ॥ মালিনী শঙ্করং প্রাহ মৎ্সখ্যা দেহি শঙ্কর। 
সৌভাগ্যং নিজগোত্রীয়ং ততে। মোক্ষমবাস্সপি ॥ ৫২ ॥ অথোবাচ মহাদেবে। দত্তং মালিনি 

মুগ্ধ মাং। সৌভাগ্যং নিজগোত্রীয়ং যোল্সাম্তং শৃণু বচমি তে ॥ ৫৩॥ যোহসৌ পীতাম্বরধরঃ 
শঙ্ঘধন্যধুন্দনঃ। এতদীয়ং হি সৌভাগ্যং দত্তং মত্তোত্রমেব হি ॥ ৫৪ ॥ ইত্যেবমুক্তে বচনে 
প্রমুমোচ বৃষধ্বজং। মালিনী নিজগোত্রস্য গুভচাঙ্গিত্রমালিনী ॥ ৫৫ ॥ যদ হরে হিমালিন্য। 

গৃহীতশ্চরণে গুভে। তদা কানীমুখং ব্রন্ম। দদর্শ শশিনোহধিকং ॥ ৫৬॥ তং দন মোক্ষমগম- 
ুক্রচ্যাতিমবাপ চ। তঙ্ছুক্রং বালুকায়াঞ্চ খিলীচক্রে সপাঁধ্বসঃ ॥ ৫৭! ততোত্রবীদ্ধরো 
ব্রক্ষন্ ন দিজান্ হস্তমর্থসি। অমী মহর্য়ো ধন) বাঁলখিল্যাঃ পিতামহ ॥ ৫৮ ॥ ততো! মহেশ- 
বাক্যান্তে সমুত্তন্ত্তপন্থিনঃ। অষ্টাশীতি সহত্তরাণি বাঁলখিল্য। ইতি ন্মৃতাঃ ॥ ৫৯ ॥ ততো 
বিবাহে নির্বতে প্রবিষ্টঃ কৌতৃকং হরঃ। রেমে সঙ্বোমরা রাব্রিং প্রভাতে পুনরুখিতঃ ॥ ৬০ | 

হয .০০০ পপ পাপা িিশ্পীাাতা পপর 

কালীকে কহিলেন ॥ ৪৬? অয়ি কালি! তুমি শস্করের শশাক্কসন্্লিভ রমণীয় মুখমণ্ডল অবলোকন 

এবং সমঘৃষ্টি অবলম্বনপূর্ব্বক স্থির হইয়া, অগ্নি প্রদক্ষিণ কর॥ ৪৭॥ পিতামহের এই বাঁক্যে 
অশ্বিক হরমুখ দর্শন করিয়া, স্্ধ্যকরসত্তপ্তা মেদিনী যেমন বৃষ্টি পাইলে, শৈত্য অন্ভব করেন, 
তজ্রপ অন্তরে লীতল হইলেন ॥ ৪৮॥ পিতাঁমহ পুনরায় কহিলেন, মহাদেবের মুখ নিরীক্ষণ 
কর। তিনি লঙ্জা প্রযুক্ত ব্রন্মাকে ধীরে ধীরে কহিলেন, দর্শন করিয়াছি ॥ ৪৯ ॥ অনস্তর মহাদেব 
গিরিনন্জিনীর সহিত তিনবার অগ্নি প্রদক্ষিণ ও তাহাতে পাঁজ সকল নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৫০ ॥ 

এ সময়ে মালিনীনামক অস্থিকার কোন সখী দায় নিমিত্ত মহাদেবের চরণ ধারণ করিলে, 
তিনি কহিলেন, ছাঁড়িয়! দাও, কি প্রার্থনা করিতেছ, বল; তাহ! প্রদান করব ॥ ৫১ ॥ মালিনী 

কহিলেন, হে শঙ্কর! আমার সথী কালীকে নিজগোত্রীয় দৌভাগ্য প্রদান করুন, তাহা 
হইলৈ, পরিহার পাইবেন ॥ ৫২ ॥ 

মহাদেব কহিলেন, অয়ি মালিনী! আমি তাহাই দিলাম। এক্ষণে ছাড়িয়া দাঁও। 
জামি তোমীর এই লখীকে নিজ গোত্রীয সৌভাগ্যন্বরূপ যাহ! দিলাম, বলিতেছি, শ্রাবণ কর ॥৫৩॥ 
এস্ট যে শঙ্খচক্রপীতান্বরধারী মধুস্দন বিরাজ করিতেছেন, আমি ইচছারই সৌভাগ্য ও নিজ 

গোল্র প্রদান কষ্পিলাম ॥ ৫৪ ॥ বৃষধবজ এইরূপ বলিলে, নিজ গোত্রের শুভচারিত্রমালিনী 
মালিনীতীহারে ছাকিয়। দিল ॥৫৫।,মালিনী যখন মহাদেবের চরণগ্রহণ করে, তথন ব্রন্গা। দেখিলেন, 

দেবী কালীর মুখমণ্ডল শশাঙ্ক অপেক্ষাও দমধিক সৌন্দর্যে লাঞ্ছিত হইয়! উঠিয়াছে ॥ ৫৬ ॥ 
তদ্দর্শনে তিনি মুক্তিলাভ করিলেন এবং তাহার রেতও শ্থলিত হইল। তিনি সভয়ে সেই শুক্র 

বানুকামধ্যে থিলীকত করিলেন ॥ ৫৭ ॥ মহাঁদেব এইট ঘটনা জবলোকনে তাঁহীরে কহিলেন, 
হে ব্রক্ষন! ঘ্বিজদিগকে বধ করা আপনার উচিত হয় না। হেপিতামহ! ইহারা সাক্ষাৎ 
সর্ববলোকবরপীয় বালখিল্য মহর্ষি ॥ ৫৮॥" মহাদেবের বচনাবসানে অষ্টাশীতি সহম্র তপস্থী সমুখিত 

হইলেন ।”” তাহাদের নাম বালথিলা হুইল ॥ ₹৯॥ অমস্তর পরিধয়ক্রিয়। সম্পাদিত হইলে, 
মহাদেব কৌতুকমন্দিরে প্রবেশ করিয়া, উমার সহিত: বিহবারপুর:সর পুনরায় প্রীতে উখিত 



ও৪শ, অধ্যায়ঃ |] বামনগুরাণম্থ। ২৯৩ 

ততোব্রিপুন্বীং সমবাপ্য শভৃঃ সর্বৈঃ সমং ভৃতগণৈশ্চ পৃষ্টঃ ৷ সংপুজিতঃ পর্বতপার্ধিবেন 
হবমনিরং শীত্রমুপাজগাম ॥ ৬১ ॥ ততঃ স্থরান্ ব্রহ্মহরীন্দরমুখ্যান্ প্রপম্য সংপুজ্য যথাবিভাগং। 
বিন্যজ্য ভূতৈঃ সহিতে| মহীএমধয। বপন্মন্নরম্টমূর্তিঃ ॥ ৬২ ॥ 

ইতি শ্ীবামনপুস্বাণে উম।সম্ভবে গৌরীবিবাহো নাম ত্রিপঞ্চাশত্বমোহ্ধ্যায়ঃ ॥ ৫৩। 

চতুঃপঞ্চাশওযোহধ্যায়ঃ। 

পুলন্ত্য উবাচ । ততো গিরো বদন্ কুদ্্রঃ শেচ্ছয়া বিচরন্ মুনে। বিশ্বকর্মাণমাহ্য় অবোঁটৎ, 
কৃরু মে গৃহং.॥ ১ ॥ ততশ্চকার শর্ধন্ত গৃহং স্বস্তিকলক্ষণং। যোজনানি চতুংষষ্টিং প্রমাণেন 

হিরগায়ং ॥ ২৪ দশ্ততোরপনির্ব,হং মুক্তাজালান্তরং শুভং। খদ্ধস্ষটিকসোপানং দৈরর্ধা- 
কৃতরূপকং ॥ ৩॥ সপ্তকক্ষং স্ুবিস্তীর্ং সর্বং সমুদ্দিতং গুণৈঃ। ততো দেবপতিশ্চক্রে যজ্ঞং 
গারস্থ্যলক্ষণং।' ৪ ॥ তং পূর্বচরিতং মার্গমন্যাতি ম্মশঙ্করঃ। তথা সতম্ত্িনেরন্য মহান্ 
কালোভ্যগান্মুনে ॥ ৫ ॥ রমতঃ সহ পার্বত্যা ধর্্শীপেক্ষী জগৎ্পতিঃ ৷ তত: করদাচিদ্ন্ার্থং 
কাল'ত্যুক্তা ভবেন হি॥ ৬॥ পার্বতী মন্নুনাবিষ্ঠ। শঙ্কর্ং বাক্যমত্রবীৎ। সংরোহতীনুণ|বিদ্ধং 
বনং পরশুন| হতং। বাঁচ। তুরুক্তং বীভৎ্সং ন প্ররোহতি বাকৃক্ষতং ॥৭ বাঝসায়ক। বর্দনাল্িষ্পতস্তি 
তি তৈরাহতঃ শোচতি রাত্র্যহানি। নতান্ বিমুঞ্চেত হি পণ্ডিতো জনন্তদদয ধর্্ং বিতথন্বয়া 
কতং ॥৮। তন্মাঘজামি দেবেশ তপক্তপ্ত মন্থৃত্বমং। তথা যতিষ্যে ন যথা ভবান্ কালীতি 

শর ০ শশী শী শ্শীসপীস্ীীন শী এপস্স্পাাাশিীশীশি পাকা 

হইলেন ॥ ৬৭ ॥ এইরূপে তিনি অদিস্থৃতাকে লাভ করিয়া, পূর্বতপতি কর্তক আমন্ত্রিত ও 
সংপুজিত হইয়।, সমুদাঁয় ভূঁতগণের সমভিব্যাহীরে সন্বরে নিজ মন্দিরে গমন করিলেন ॥ ৬১ ॥ 
এবং ত্রন্মা, বিষুঃ ও ইন্্প্রমুখ দ্েবগণকে যথাবিভাগগে প্রণামপূর্বক পূজা করিয়া, বিদায় দিয়া, 
ভূতগণের সহিত মন্গরমহীধরে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৬২ ॥ 

ইতি প্রীবামনপুরাঁণে গৌরীবিবাহনামক ত্রিপর্চাশত্তম অধ্যায় ॥ ৫৩ | 
পা থপ জন 

পুলস্ত্য কহিলেন, মুনে! মহাদেব নেই মন্দরাঁচলে অবস্থানপূর্ববক বিশ্বকশ্মীকে আহ্বান 
করিয়া, কহিলেন, আমার গৃহ নির্মাণ করিয়া! দাও ॥১॥ তখন বিশ্বকর্মা" মহাদেবের ন্বস্তিক- 
লক্ষণ গৃহ নির্মাণ করিলেন । এ গৃহ প্রমাণে চতুঃষষ্টিযোন ও স্বর্ণে নির্্িত। উহার তোরণ 
হন্ডিদস্তের। উহার অস্তরবিভাগ মুক্ত।জাঁলে খচিত ও সোপান সকল শুদ্ধ স্ষটিকে নির্দ্িত) 
বৈদূর্য্যে কৃতরূপক সেই গৃহ | ২। ৩॥ সপ্তক্ষক্ষায় বিচ্ছিন্ন, অতীববিস্তীর্ণ এবং সর্বববিধ-গুণসম্পন্ন | 

গৃহ নির্মিত হইলে; দেবপতি পশুপতি গার্সথলক্ষণ যজ্ত করিলেন ॥ ৪॥ মুনে! তিনি পূর্ববাচরিত 
পথের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন । তর্দবস্থায় অবস্থিতি করিয়), সেই ত্রিনেত্রের বহুকাল পধ্য- 

বসিত হইল ॥ ৫ ॥ তিনি ধন্মীপেক্ষী হইয়।, পার্বতীর সহিত বিহার করিতে লাগিলেন । কোন 
সময়ে তিনি ধর্্ানুষ্ঠীননিমিত পার্ধতীরে কালী বলিয়। সম্বোধন করিলেন || ৬॥ তন্নিবন্ধন, 
পার্বতী মন্থ্যুযুক্ত হইয়া, তাষারে কহিলেন, অরণ্য ষাণবিদ্ধ অথবা কুঠার ছারা ছিন্ন হইলে, 

পুনরায় প্ররোহিত হয়। কিন্তু ছুরক্তবাক্যে বীভৎ্সরূপে বিদ্ধ করিলে, তাহার আর পুনকুথ।'ন 
হয় ন॥৭॥ বদন হইতে বাকসায়ক লকল নিষ্পতিত হই» বাহাকে আঘাত করে, সে দিন 
রাত্রি শোক করিয়া! থাকে । পণ্ডিত ব্যক্তিও তাহাদিগকে কখন বিমোচন করিতে পারেন না । 
এই কারণে অদ্য ভুমি ধর্শের বৈতথ্য বিধান করিলে ।। ৮॥ অতএব, গে দেবেশ! আমি 



২১১৪ বাষনপুয়াশম্। [৫৪শ, ধ্াধ্ণায়ঠ। 

বক্ষযাত ॥৯॥ উড্যেবমুক্ত। গিরিজ। প্রপমা চ মহেশ্বরং। অনুজ্ঞাঁতা ভিনেত্রেণ দ্দিবমেবোৎ 
পপাত হ॥ ১০ & সমুত্পত্য চ বেগেন হিমাজেঃ শিখরং শিবং। টক্ষচ্ছি্নং প্রযত্েন বিধান্ধা 
নির্পিতং যথা ॥ ১১।॥ ততোইবতীর্্য সন্মার জয়াং ঢচ বিজয়াং তখা'। জয়স্তীং চ মঙ্থাপুণ্যাং 
চতুর্থামপন্ীজিতাং ॥ ১২॥ তাঃ সংস্থতাঃ সমাজগ্ম.$ কালীন্তর্টং ছি দেবতাঃ। অনুত্ঞাতা- 
ভা দেব্যাঃ শুক্ষাং চক্রিরে শুভাঃ॥ ১৩॥ ততত্তপসি পার্বত্যাং স্থিতায়াং হিমবদ্ধনাৎ্। 
সমাজগাম তং দেশং ব্যাত্রো দংক্রানখাযুধঃ ॥ ১৪ ॥ এক্পাদস্থিতায়াং বৈ দেব্যাং ব্যংস্্স্ত- 

চিন্তয়ৎ | য্দা পতিষ্যতে চেষ্টং তদ| দাল্ামি বৈ অহং॥ ১৫॥ ইত্যেবকঞ্চিস্তর়ক্রেব দত্ত- 
দৃষ্টিমগাধিপ: | পন্তমানভ্ত্দনমেকৃষ্টিরজায়ত'। ১৬৪॥ ততো! বর্ষশতং দেবী গৃণস্তী 
ব্রদ্ষণঃ পদং। তপোহতপ্যততোভ্যাগাদত্রক্ষা ত্রিতুবনেশ্বরঃ॥ ১৭ ॥ পিতামহস্তথোবাঁচ 
দেবীং প্রীতোন্রি শাশ্বতে। তপসা ধৃতপাপাসি বরং বৃগুযথেক্সিতং ॥ ১৮॥ অথোবা চ. 
বচঃ কালী ব্যাপ্রন্ত কমলোত্তব। বরদে!। ভব তেনাহং যাঁস্যে প্রীতিমন্ত ত্বমাং | ১৯ ॥ 
ততঃ প্রাদাঘরং ব্রন্মা ব্যান্রস্যান্ভৃতকর্খপঃ । গাণপত্যং বিভৌ ভক্তিবভেয়ত্ব্চ ধর্ষিতা ॥ ২০। 
বরং ব্যাষায় দত্বৈবংশিবকান্ত।মথাব্রবীৎ। বৃণীধ বরমবগ্র। বরং দ্রাস্যে তবান্ষিকে ॥ ২১ ॥ ততো 

বরং গিরিস্ুতা প্রাহ দেবী পিভামহং | বরঃ গ্রদীয়তাং ব্রহ্মন্ বর্ণ ক্নকসন্গিভং ॥ ২২1 তথে- 
তুক্ত। গঙো ব্র্ষা! পার্বতী চাভবত্ততঃ। কোশং কুষ্ণং পরিত্যজা পন্মকিজন্ধসন্সিতা॥ ২৩ ॥ 

অনুতম তপশ্চরণার্থ গমন ও এইরূপ যত করিব, যাহাতে আর তুমি আমারে কালী বলিতে 
পারিবে না॥ ৯॥ 

গিরিনদ্দিনী মহেশ্বরকে 'এইব্প কহিয়া, প্রণাম করিয়া, তদীয় অনুজ্ঞা গ্রহণস্তর স্বর্গে 
সমূতপতিতা। হইলেন ॥। ১০ ॥ তিনি সবেগে সমুত্পতনপূর্র্বক হিমালয়ের পরম প্রশস্ত শেখরে 
অবতরণ করিলেন || ১১॥ অবতরণ করিয়াই, জব।, বিজয়া, মহ;পুণ্যা জয়ন্তী ও অপরাজিতারে, 
স্মরণ করিলেন ॥১২॥ স্মরণ করিবামাত্র, তাহার] দেবী কালীকে দর্শন কঙ্গিবার জন্য তথায় সম" 

গত হইলেন এবং তদীয় অন্ুজ্ঞগ্রহণ করিয়া, তীহার শুশ্রীধা করিতে লাগিলেন ॥ ১৩॥ অনস্তর 

পার্বতী তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলে, দংগ্রানখাযুধ এক ব্যাদ্র হিমালয়ের বন হইতে বহির্গত হইয়া, 

সেই স্থানে আগমন করিল ॥ ১৪ ॥ দেবী পার্বতী একপাদ্দে অবস্থিতি -করিলে, -ব্যান্র চিত্ত 
করিতে লাগিল, এই দেবী পতিতা হইলেই, আমি ইলাকে গ্রহণ করিব ॥ ১৫ ॥ মৃগাধিপ এই 
প্রকার চিন্তা করিয়া, দতৃ্টি হইয়া, পার্বতীর বদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিল এবং তদবস্থায় 
একদৃ্টি হইয়। রহিল ।। ১৬ ॥ এদিকে দেবী ব্রহ্মপদ্দসমুচ্চারণনহুকাঁরে একশত বত্সর তপস্যা 

করিলে, ত্রিতুবনেষ্বর ব্রদ্ম। সমাগত হইলেন ॥ ১৭ ॥ এবং পার্বতীরে কহিলেন, অয়ি শাশ্বত- 

্বরূপিণি! আমি প্রীত হইয়াছি। তপঃগপ্রভাবে তোমার সমস্ত পাঁপ ধৌত হইয়াছে। 
যথাভিলবিত বর প্রার্থনা কর ॥ ১৮ ॥ 

পার্বতী কহিলেন, হে কমলোপ্তব ! এই ব্যান্রকে বরদান করুন। তাহা হইলেই, আঁমি পরম 
গ্রীতিমতী হইব ॥ ১৯॥ 

তখন,রুমলযোনি সেই অদ্ভুতকম্মা ব্যাত্রকে. বর দয়, বলিলেন, তুমি গণপতি হইবে; 

মহাদেবে ভক্তিযুক্ত হইবে, অজেয় হ্থইবে এবং ধার্মিক হইবে ॥ ২*॥ এইরূপে 'তিনি ব্যান্্রকে 
বর দিয়া, শিবকাত্ত| পার্বতীকে কহিলেন, অয়ি অন্বিকে! তুমি অব্যগ্রচিতে বর বরণ কর, 

আমি প্রদান করিব ৪২১ । 

গিরিনন্দিনী দেবী পিভামহকে . কহিলেন, ব্রদ্ষন্! আঁম়ার বর্ণ যেন, কনকসঙ্পিত হয়ু। 
আমাকে এই বর দিন ॥ ২২॥ ক্রহ্ষা তাহাই হইবে, বলিয়া প্রস্থান করিলেন। পার্বতীও ক্ৃষ্ণ- 



পঞ্চপঞ্চাশতগোহধ্যায়ঃ ! 

পুলন্ত্য উবাচ। কশ্ঠপস্য দৃনুর্নায়। ভার্ধ্যানীদ্ধিঙ্সত্তম। তন্কাঃ পুত্রত্রননং চাঁপীৎ সহস্ব।ক্ষ- 

বলাধিকং || ১।) জোষ্ঠঃ গুন্ত ইতি খ্যাতো! নিশুভ্ঞশ্চাপরো২ন্থরঃ । তৃতীয়ে। নমুচিনানন 

মহাবলসমন্বিতঃ।| ২ ॥ যোৌইসৌ নঘুচিরিতোবং খ্যাতে। দনুন্থতোহম্ুরঃ। তং হস্তমিচ্ছতি 
হরি? প্রগৃহা কুলিশঙ্করে । ৩।॥ ত্রিদিবেশং সম'য্লাস্তং নমুচিন্্ ভয়াদথ। প্রবিবেশ রথং 
ভানোস্ততো নাশঞদচ্যুতঃ | ৪1) শক্রস্তেনাথ সময়ং প্রচক্রে স মহ্ছামনাঃ। অবধ্যত্বং বরং 
প্রাদাচ্ছম্ৈরষ্ৈচ নারদ ॥ ৫ কতোহবধ্যত্বম(জায় শ্্রৈরপ্ৈশ্চ নারদ। সংত্াজ্য 

তাঙ্কররথং পাতাঁলনুপয়াদ্থ || ৬॥ নল নিমজ্জনপ জলে সামুদ্রং ফেনমুত্তমং | দর্ৃশে দানব- 
পতিস্তং প্রগৃহেদমব্রবীৎ ॥। ৭।| যছুক্তং দেবপ'তন। বাসবেন বচোস্ভ ত। অয়ং স্পৃশতু মাং 
ফেনঃ করাভ্যাং গৃহা দানবঃ ॥।৮ | মুখনাসাদিকর্ণাদীন সমাপুধ্য যথেচ্ছয়া। তস্মিন্ 

শক্রোস্থজদ্ব জরমংতঠিতমপীশ্বরং ॥ ৯ তেন:সৌ রুদ্ধনাসাস্তঃ পপাত চ মমারচ। নময়েন 
তথ! নষ্টে ব্রক্মহত্যাম্পশদ্ধ'রং।| ১০ |  স ঠৈতভী্থমাসাদ্য সাত; পাপাঁদমুচ্যত । ততোহন্ 
জাতক বীরৌ ত্রুদ্ধৌ। শুশ্তনিশুভকৌ ॥ ১১ উদে]াগং স্থমহৎ কৃত্বা সুরান্ বাধিতুমা- 
গতৌ। স্থ্রাস্তেপি সহত্রাক্ষং পুরস্কৃত্য বিনির্ধুঃ | ১২॥  জিতান্্াক্রম্য দৈত্যাত্যং 
সবলা: সপদানুগাঃ ৷ শব্রন্যাহ্ৃত্য চ গজোযাম্যশ্চ মহিষে। বলাৎ্ ॥ ১৩।। বরুণপ্ক মণিং 
ছত্রং গদাং বৈ মাধবন্য চ। নিধয়ঃ শঙ্ঘপন্সাদ্যাহৃতাস্তাক্রম্য দানবৈঃ || ১৪।। ব্রিলোঞ্কী বশগা 
চাস্তেইনয়োনারদ দৈতাফোঃ। আজগ্াতুর্মহীপৃষ্ঠং দদৃশাতে মহ্াস্থুরং || ১৫ || রুক্তবীজমথে- 

সপ সালা 

পুলস্ত্য কহিলেন, হে খিজনত্তম ! কশ্ঠপের দনুনামে যে ভার 'ছিংলন, তাহার গর্ভে তিন 

পুত্রের জন্ম হয়। তাহারা তিন জনেই নহস্রাক্ষ অপেক্ষ। অধিক বলবান্ ॥১॥ তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠের 
নামশল্তু, মধ্যমের নাম নিশুস্ত ও তৃতীয়ের নাম নমুচি। এই নমুচি মহাবলসমন্থিত ছিল ।২| 
দেবরাজ ইন্দ্র ব্জ হন্ডে গ্রহণ করিযা, লমুচি নামে বিখ্যাত দন্থুর এ পুত্রকে সংহার করিতে 
সংকল্প করিলেন ॥ ৩॥ নমুচি ইন্দ্রকে আসিতে দেখিয়া, ভয়ে ভাঙ্গমানের রথে প্রবেশ করিল। 
ইন্দ্র আর তাহাকে বধ করিতে পারিলেন ন|॥ ৪ ॥ ত্রখন সেই মহামন! ইন্দ্র তাহার সহিত 

নিয়ম বন্ধন করিলেন, এবং ভূমি অস্ত্র ব। শঞ্জে বধ হইবে না, বলিয়া বর দিলেন ॥ ৫॥ 

নারদ! আসর আঁপনাঁকে অস্ত্র ও শপ্দে অবধ্য জানিয়া, ভীক্করের রথ পরিহার করিয়!। 

প তালে গমন করিল। এবং সমুদ্রসলিলে নিমগ্ন হইয়া, উৎকৃষ্ট ফেন দর্শন ও তাহ! গ্রহণ 
কৰিয়।, বলিতে লাগল ॥ ৬॥ ৭॥ দেবরাজ ইন্দ্র যাহ! বলিয়াছেন, তাহা নিদ্ধ হউক । এই 

ফেণ আমারে স্পর্শ করুক | এই বলিয়', হস্তে তাহা গ্রহণ করিয়। 1৮॥ ইচ্ছানুসারে তদ্বার' 

আপনার মুখ নাসাদি ও কর্ণাদি পরিপুরিত করিলে, ঈশ্বর ইন্দ্র তাহাতে অন্তর বন্ধ সৃষ্টি 
করিলেন | ৯॥ তদ্দারা নাঁপিকা কুদ্ধ হওয়াতে, নমুচি যেমন পড়িল, অমনি মরিল। তখন 

্রক্মহত্য। ইন্দ্রের শরীরে আবি হইল ॥ ১*॥ তিনি তীর্ঘযাত্রা। করিয।, তথান ক্ৃতাভিষেক 
হইয়া, পাপমুক্ত হইলেন। 

এদ্দিকে নমুচির ভ্রাতা বীর শুস্ত ও নিশুস্ত জাতক্রোধ হইয়! ॥ ১১॥ বিপুল উদ্যম সহকারে 
দেবগণকে ব্যাহত করিবার মানসে আগমন করিল । তঙ্গর্শনে স্থরগণ ইন্দ্রকে অগ্রগামী করিয়া, 

বহির্গত হইলেন | ১২॥ শুভ্ভ ও নিগুল্ভ তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া, বল ও পদাঙ্থগ সহিত 
পরাজস্ত করিল। . এবং বলপূর্ব্ক ইন্দ্রের এরাবত ও যমের মহিষ | ১৩ বরুণের মণি ও ছত্র 
এবং মাধবের গণ কাঁড়িয়া লইল। অনত্তর দানবগণ আক্রমণ করিয়া. শঙ্খ পন্মাদি নিধি সকল 

হরণ করিল ॥ ১৪॥ হেনারদ! সমুদ্রায় ত্রিলোকী এই ছুই দৈতোর বশীভূত হইল। অনস্তর 



২২৪ বামনপুরাণমূ। (৫৫শ, অধ্যায় । 

স্তেকে! ভবানিতি সোইরবীৎ্। সচাহ দৈত্যোম্মি বিভো। সচিবে মহিষস্ তু ॥ ১৬॥ রক্ত- 
বীজেতি বিখ্যাতো মহাবীর্য্যে। মহাভু্ঃঃ। জমাত্যো। রূচিরৌ বীরৌ চগ্ুঘুণ্ডাবিতি শ্রুতৌ || ১৭ ॥ 
তাবাস্তাং ললিলে মগ্রৌ ভয়ান্দেব্যা মহাতুজৌ৷। যন্ত্রাসীৎ প্রভুরন্মাকং মহিষে! নাম দানবঃ॥ ১৮] 

নিহতঃ স মহাদেব্য। বিদ্ধযটৈলে স্থবিস্তাতে । ভবস্বৌ কন্ত তনয়ৌ৷ কিং ব! নায় পরিশ্রুতৌ। 
কিংবীর্ষ্যৌ কিংগ্রন্তাবে। চ এতজ্ছংসিতুমর্থথ || ১৯॥। 

শুস্ত উবাচ। অহংশুভ্ত ইতি খ্যাতো দনোঃ পুত্রস্তথৌরদঃ। নিশুস্তোয়ং মম ভ্রাতা 
কনীয়ান্ শক্রণর্পা || ২০৭ ॥ অনেন বছুশে! দেবাঃ সেন্ত্রকুত্রদবাকরাঃ। সমেত্য নির্জিত। 
বীরা যে চান্যে বলবত্তর/ঃ |: ২১ || তহুচ্তাং কথং দৈত্যে। নিতো মহিষান্তুয়?। যাবভ্াঁন্ 
ঘভয়িষযাবঃ স্বসৈন্যপরিবারিতো || ২২॥ ইথং তয়োস্ত বদতো.খদায়ান্তটে মুনে। জঙ্ল- 
বাসাছিনিষ্স্তৌ চণ্মুতৌ চ দানবৌ | ২৩॥ ততোভ্যত্যাস্থরশ্রে-ঠঠী রক্তবীজং সমা শ্রিতৌ । 
উচতূর্বচনং শক্ষং কোয়ং তব পরম: || ২৪ | সচোতো প্রাহ দৈত্যোসৌ শুস্তো নাম 
জরার্দনঃ | কনীয়ানস্য চ ভ্রাত। দ্বিতীয়ো হি নিশুভ্তকঃ॥ ২৫॥ এভাবাশ্রিত্য ভাং দুষ্টাং 
মহিযন্রং ন দংশনুঃ। অহং বিবাহয়িষ।“ম রত্ুভৃতাং জগত্রয়ে ॥ ২৬ 

চও উবাঁচ। ন সম্যগুক্তং ভবতা৷ রদ্রর্হোমি ন সংপ্রতং। যঃ প্রভূঃ স্যাৎ স রক্ত হস্তিম্মাচ্ছুস্তায় 

তাহার! মহীপৃষ্ঠে অবতরণ করির1, মছ।নুর রক্তবীজকে দর্শন করিল ॥ ১৫॥ দর্শন করিয়া 
তাহাকে কহিল, ভূমি কে? 

রক্তবীজ উত্তর করিল, আমি দৈত্য ও বিত্ু মহিষের সচিব ॥ ১৬॥ এবং মহাবীর্ধয ও 
মহাবাহ্ রক্তবীজ নামে বিখ্যাত। মঠিষের আর ছুইঞ্রন অমাত্য আছেন। তাহাদের নাম 
চও ও মুণ্ড। তাহারা উভয়েই কচিরভাববিশিষ্ট। এবং অতিমাত্র বীর্ধযম্পর্ ॥ ১৭। সেই 
মহাবাহ, চণ্ড ও মুণ্ড দেবীর ভয়ে সলিলে মগ্ন হইয়)] আছে। আমাদের যিনি প্রভু ছিলেন, সেই 
দানব মহিষ ॥ ১৮ ॥ মহাদেবী কর্তৃক স্ুবিস্তত বিদ্ধযশৈলে নিহত হইয়াছেন। আপনারা 
কাহার পুত্র? আপনার্দের নামই বাঁকি? বীর্ধ্যই বা ক্কিরূ্প ? প্রভাবই ৭ কীদৃশ? এই 
সমুদায় কীর্তন করুন ॥ ১৯। 

শস্ত কহিল, আমি দনুর ওরস পুত্র শুস্ত নামে বিখ্যাত। আর এই নিশুস্ত আমার 
কনীয়ন্ ভ্রাতা ও ইন্দ্রের দর্পনিহ্স্ত! ॥ ২০ ॥ এই নিশুভ্ত ইন্দ্র, রুদ্র ও দিবাকর সহিত দেব- 
গণকে ও অন্যান্য বলবস্তর বীরদ্বিগকে আক্রমণ পূর্বক জয় করিয়াছেন ॥ ২১॥ এক্ষণে, বল, 
মহ্ষান্গুর কিরূপে নিহত হইয়াছে । আমর! উভয়ে শ্বকীয় দৈম্যসমূহে পরিবৃত হইয়া, 
ঘাতকদিগকে সংসার করিব ॥ ২২ ॥ 

মুনে! তাহার। নর্াদাতটে অবস্থিতি করিয়া, এইরূপ বলিতেছে, এমন সময়ে দানব চণ্ড 
ও মুণ্ড উভয়ে জলবাস হইতে বিনিষ্কাস্ত হইল ॥ ২৩॥ এবং রক্তবীজকে আশ্রয় করিয়া, মধুর 
বাক্যে বলিতে লাগিল, ইনি কে তোমার পুরোভাগে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন ॥ ২৪॥ 

রক্তবীজ তাহাদের উতয়কে কছিল, ইহার নাম ন্ম্রনিহস্তা শল্গু। আর এই দ্বিতীয় 
ইহার কনিষ্ঠ নিগুভ্ত নামে বিখ্যাত ॥ ২৫ ॥ আমি ইহার্দের উভয়কে আশ্রয় করিয়া, জগতের 
রত্স্বরূপ সেই দুষ্ট মহিষনিহস্ত্রীকে বিবাহ করিব, স শয় নাই ॥ ২৬। 

চও কহিল, তোমার এই বাক্য সমীচীন নহে। কেনন।, তুমি আজিও রত্রলাভের উপযুক্ত 
হও নাই। যে প্রভু হইয়! থাকে, সেই রূত্রার্থ। এই কারণে শুস্তকেই সেই স্ত্রীর প্রদান কর। 



৫৫শ, অধ্যায়ঃ | ] বাষনপুরাণম্। ১২১ 

যোজ্যতাং ॥ ২৭ ॥ তদাঁচচক্ষে শুস্তায় নিশুভ্তায় চ কৌশিকীং। ভূয়োপি তদ্িধাঁং জাতাং 
কৌশিকীং রূপশালিনীং ॥ ২৮1 ততঃ গুস্তো নিজং দুতং ন্ুুগ্রীবং নাম দানবং। দৈতাধ 
প্রেষয়ামাস নকাশং বিদ্ধ্যবামিনীং ॥ ২৯॥ সগতব। তদচঃ শ্রত| দেব্যাগতা মছান্ুরঃ | নিশুভ্ত- 
গুস্তাবাহেদং মন্থ্যনাভিপরিপ্লতঃ || ৩০ ॥| 

সগ্রীৰ উবাচ। যুবযোর্বচনাদ্দেবী প্রদিষ্টা দৈত্যনায়কৌ । গতবানহমটৈযেব তামহং 
বাকামব্রবং ॥ ৩১॥ বথ| শুস্তোতিবিধ্যাতঃ ককুদং দ্রানবেঘপি। সত্বাং প্রাহ মহাভাগে 
প্রভুরন্মি জগত্রয়ে ॥ ৩২।। যানি ন্বর্গে মহীপৃষ্ঠে পাতালে চাপি স্ুুন্দরি। রানি সন্তি তাবস্তি 
মম বেশ্মনি নিত্যশঃ ॥ ৩৩ || ত্বমুক্তা চণ্মুগ্ডাভ্যাং রত্রভৃতা কুশোদরী | তক্মান্তজন্ব মাং বা ত্বং 
নিশুভ্তং ব। মমানুজং || ৩৪।| সা চাহ মাং বিহসতী শৃণু মুগ্রীব মদ্ধচ2 1 সত্যমুক্তং ভ্বিলোকেশঃ 

শুস্তে! রত্তাহ এব চ।;৩৫ || কিং অস্ত ছুর্বনীতায়া হৃদয়ে মে মনোরথঃ। যে। মাং বিজয়তে 
যুদ্ধে স ভর্ভ। স্যান্সহান্্রঃ || ৩৬ ॥ ময়া চোক্তাবলপ্তাসি যে। জয়ে সন্থরান্থ্রান। সত্বাং 

কথং ম জয়তে সা'ত্বমুত্তিষ্ঠ ভামিনী ॥ ৩৭।| লাথমাং প্রাহ কিং কুর্। যদনালোচিতঃ কুতঃ। 
মনোরথস্ত তদগচ্ছ শুভ্তায় ত্বং নিবেদয় | ৩৮ | তয়ৈবযুক্তস্ত্রভ্যাগাং ত্বৎসক|শং মহান্ম্র। 
বা” চাগ্রিকোটিসংকাশাং মত্বৈবং কুরু যৎ ক্ষমং |৩৯॥ প্রাহ দুতং তিদং শুস্তে। দানবং ধুমলোচনং । 

শুস্ত উবাচ। ধুত্রাক্ষ গচ্ছ তাং দুষ্টাং কেশাকর্ষণবিহ্বলাং । সাপরাধাং যথা দালীং কৃত 

সিক্স সস ০ জা সস পরও 

ইউক ॥ ২৭॥ এই বলিয়া, নে শুভ্ত নিশুপ্তের নিকট কৌশিকীর কথা বর্ণন করিল এবং কহিল, 
সেই রূপশালিনী কৌশিকী পুনরায় সেইরূপেই জন্মিধাছেন ॥ ২৮। 

তখন শুস্ত আপনার দূত স্থুগ্রীবনীমক দানবকে বিন্ধ্যবাঁসিনীর সকাশে প্রেরণ করিল ॥ ২৯॥ 
মহান্তুর স্ুু্ীব গমন ক'রয়া, দেবীর কথ| শুনিয়া, প্রত্যাগত হইয়া, রোষাবিষ্ট চিত্তে শুল্ভ 

নিশুস্তকে কহিতে লাগিল ॥ ৩ ॥ হ দৈত্যনায়কমুগল! আপনাদের বচনান্্পারে অদ্যই 
গমন করিয়া, দেবীকে কহিলাম ॥ ৩১ ॥ অধি মহাভাগে! শস্তু অতি বিখ্যাত ও দাঁনবগণের 
অগ্রগণ্য । তিনি তোমারে কহিয়াছেন, আমি জগত্ত্রয়ের প্রভু ॥৩২ ॥ অয়ি স্থন্দরি! স্বর্গে 
মহীপৃষ্টে, পাতালে যে কিছু রত শাছে, তৎসমস্ত নিত্য আমার গৃহে বিরাজ করিতেছে ॥ ৩৩ ॥ 
অয়ি কশোরদরি! চওমুণ্ড বলিয়াছে, ভূমি সাক্ষাৎ রত্রশবরূপ। অতএব, তুমি আমাঙ্কে, অথবা 
মদীয় অনুঙ্গ নিশুভ্তকে ভজন| কর ।। ৩৪।। দেবী এই কথায হাঁসতে হাদিতে আমারে 
কহিলেন, হে স্ুগ্রীব! শ্রবণ কর। সত্য বলতেছি, ক্রিলোকপতি শত্তু র্লাভেরই যোগা- 
পাত্র ॥ ৩৫।| কিন্তু আমি অতীব উদ্ধতা। আমার হৃ?য়ে এইরূপ মনোরথ আছে, যে মঙ্াস্ুর 
যুদ্ধে আমারে জয় করিবে, ছেই আমার স্বামী হইবে ॥ ৩৬।। আম উত্তর করিলাম, তুমি 
অতিমাত্র গর্বিত হইয়াছ। দেখ, যিনি স্থুরাম্্রলমেত সমুদ্বায় "লাক জয করিয়াছেন, তিনি 
কি তোমারে জয় করিতে পারিবেন না? অতএব, ভামিনী উথান কর || ৩৭ ॥ দেবী 
প্রত্যুত্তর করিলেন, আমি কি করিব, বিবেচন| ন| করিয়াই, এইপপ মনোরথ কল্পন। করিয়াছি। 
অতএব ভুমি গমন করিয়া, শুস্তকে আমার কথা৷ জানাও | ৩৮॥॥ হে মঞ্চাঙ্থর! দেবীর এই 
কথ! শুনিয়া, আমি আঁপনার সকাশে আলাম । সেই দেবী অগ্নিকোটিলন্িভা। ইহা জানিয়! 
যাহ ধুক্তিসিদ্ধ হয়, তাহ। করুন || ৩৯ || 

এই কথা শুনিয়া, ওস্ত আপনার অন্যতর দূত দানব ধুঅলোচনকে কহিল, অয়ি ধূআক্ষ! 
তুমি গমন করিয়া, সেই ছুষ্টাকে সাপরাধা দাসীর ন্যয়, কেশাকর্ষণসহকারে বিহ্বলিত করত, 



২২২ বামনপুরাণম্। [ ৫৫শ, অধ্যায়ঃ 

শীঞ্মিহানয় || ৪০ 0 যশ্চাস্যাঃ পক্ষকুৎ কশ্চিত্তবিব্তি মহাবলঃ। স হজব্যোহবিচার্ষ্যৈৰ 

বদি হিস্যা পিতামহ; ॥৪১।' স এবমুজঃ শুভ্তেন ধুআক্ষোহক্ষৌহিণীশতৈঃ। বৃতঃ 
ড় ভির্হাতেজ! বিদ্ধাং গিরিমুপান্রব্চ ॥ ৪২ তত্র দৃঈ? চ তাং ছুর্গাং জাস্তদৃষ্টিরবাচ হ। 
এহ্েহি মুড়ে ভর্তারং শুস্তমিচ্ছন্দ কৌশিকি । ন চেলান্নয়িষ্যামি কেশাকর্ষণবিহ্বলাং || ৪৩ |। 

শ্রীদেববাচ। প্রেষিতোসীহ শুস্তেন বলান্নেতুং হি মাঙ্কিল। তত্র কিং হাবল! কুরধ্যাদযথেচ্ছসি 
তথা কুরু ॥ ৪৪ ॥ 

পুজস্ত্য উব]চ। এবমুক্তো বিভাবর্ধ্য| বলবান্ ধৃরলোচনঃ | হ্ষ্কারেণৈব'তং ভন্মসাৎ 
চকারাংবিকা তথা ॥ ৪৫ ॥ ততো! হাহাকৃতমভূজ্জগত্যন্মিংশ্চরাচরে । ন বলং ভক্মপান্নীতং 

কৌশিক্যা বীক্ষা দানবং ॥ ৪৬ & তঞ্চ শুস্তোপি শুশ্বাব মহচ্ছবমুদীরিতং । অথাদিদেশ বলিনৌ 
চও্মুণ্ী মহাস্থরৌ ॥ ৪৭ ॥ রু্রীঞ্চ বলিনাং শ্রেষ্ঠং তথ। জগ্মুদান্বিতাঃ। তেষাঞ্চ সৈম্ভমতুলং 
গজাশ্বরথসন্কুলং ॥ ৪৮॥ দমাজগাম সহসা যত্রান্তে কোশপস্তবাঁ। তদায়ান্তং রিপুবলং দই 1 
কোটিশতাবরং ॥ ৪৯ ॥ অথ সিংহে। ধূতসটঃ -পাটর়ন্ দানবান্ রণে। কাংশ্চিৎ করপ্রহারেণ 

কাংশ্চিদান্তেন লীলয়। ॥ ৫০ ॥ নখরৈঃ কাংশ্চিদাক্রমা উরসান্তমিয়াঘ চ। তে বধ্যমানাঃ 
পিংছেন গারকনাবাঁসিনা ॥ ৫১ ॥ ভূতৈশ্চ দেবানুচৈ? চড়মুণ্ডো সমাশ্রথং। তাবার্তং স্ববলং 

দঃ কোপপ্রস্ফক,রিতাধরো || ৫২।॥ সমাদ্রবেতাং ছুর্গাং বৈ পতঙ্গাবিব পাবকং। তাবা- 

যাস্তৌ ততো! রৌদ্রো দৃষ্ট ক্রোধপরিগ্রতা ॥৫৩। ব্রিশিখাঁং ভূকুটাঞ্চেব চকাঁর পরমেশ্বরী। ভৃকুটা- 
শপ 

সত্বরে এখানে আনয়ন কর || ৪* || যে মৃহাঁবল ইহার পক্ষকৃৎ হইবে, সে স্বত্ব পিতামহ হইলেও, 

কোন বিচার না করিয়া, বধ করিব |॥ ৪১ | 
ধৃ।ক্ষ এইরূপ আদিঈ ও দৃঢ় অক্ষৌহিণীতে পরিবৃত হইয়া, মহাতেজে বিদ্ব।পর্বতে গমন 

করিল।। ৪২ | এবং দেই দেবী ছুর্গাকে দর্শন করিয়া, ভ্রা্তদৃষ্টি হইয়।, বলিতে লাগিল, অনি 
মুটে কৌশিকি ! আগমন কর এবং শুভ্তকে স্বামিত্ে প্রতিগ্রহ কর। নতুবা, কেশ।কর্ধণপূর্বব ক 
বিহ্বলিত করিয়।, বলগ্রয়োগনহকারে লইয়া যাইব ॥ ৪৩ ।। 

দেবী কহিলেন, আমাকে বলপূর্বক লইক্স। যাইব!র জন্য শুস্ত তোমাকে পাঠাইয়। দিয়াছে। 
আমি অবলা, কি করিতে পারি । অতএব তোমার যেমন ইচ্ছ।, কর ॥ ৪৪ । 

পুলস্তা কহিলেন, কৌশিকী এইরূপ বলিয়াই মহাবল ধূত্রলোচনকে তৎক্ষণাৎ ভন্ম করিয়া 
ফেলিলেন ॥ ৪৫ ॥ কৌশিকী দ্বানবকে ব্রর্ূপে বলপহিত ভশ্মসাৎ করিলেন, দর্শন করিয়।, 
সমস্ত সংসারে হাহাকার পড়ি! গেল ॥ ৪৬।। এই তুমুল হাহাকার শব্দ শুভ্তেরও কর্ণ গোচরে 
নিপতিত হইল। তখন দে মহাবল মহাস্থর চণ্ড মুণ্ড ও বলিশ্রেষ্ঠ রুরুকে আদেশ করিলে 
তাহারা হর্ষাবিষ্ট হইয়া গমন করিল। তাহাদের গজাশ্বরথসংকুল অতুল সৈন্য ॥ ৪৭ ॥ ৪৮॥ 
তৎক্ষণাৎ কৌশিকীর অধিঠিত প্রদেশে লমাগত হইল। তখন, কোটিশত রিপুবল আগমন 
করিতেছে, দেখিয়। ॥ ৪৯। দেবীর বাহন কেশরী সটাচ্ছটাবিকম্পিত করিয়া, দানব্দিগকে যুদ্ধে 
বিদারিত করিতে লাগিল |।৫০॥ কাহাকে কর প্রহারে ও কাহাকেও ব।আস্য দ্বারা অবলীলাক্রমে 
বিপাটিত করিল। কাহাকে নখরগ্রহারপুরঃসর' ও কাহাকেও বা বক্ষস্থলসহায়ে আক্রমণ 
করিয়া, যমালয়ের অতিথি করিতে লাগিল। দৈত্যগণ গিরিকনারবিহারী কেশরী কর্তৃক বধ্মান 
॥ ৫১ ॥ এবং দেবীর অন্থচর ভূতগণ কর্তৃক হন্যমান হইয়া, চঙ্ডমুণ্ডের আশ্রয়ে সমাগত হইল। 
ভাহারা স্বকীয় সৈন্য সকলকে আর্তভাবাপন্ন অবলোকন করিয়া, রোষভরে প্রস্ষ দ্রিতাধর 
হইয়া ॥ ৫২ | পতঙ্গ পাবকের ন্যায়, দেবীর উদ্দেশে ধাবমান হইল। দেবী সেই ভ়ঙ্করপ্রকৃতি 
চওমুণ্ডকে আগমন করিতে দেখিয়', ক্রোধে পরিপ্ন তা হইয়া! উঠিলেন ॥ ৫৩।। এবং তৎক্ষণাৎ 



৫৬শ, অধাায়ঃ | ] বামনপুরাণম্। ২২৭ 
রপি রুদ্রদূতী। কুদ্রত্বিশূলেন তখৈব চান্ত।ন্ বিনায়ক্্াপি পঠস্বধেন ॥২২॥ এবং ছি দেব্য। 
বিবিধৈস্ত রূপৈনি পাত্যমান1 দনুপুঙ্গবান্তে। পেতুঃ পৃথিব্যাং তুৰি চাপি তৃতিস্তে তক্ষ্যমাণাঃ 
গ্রলয়ং প্রজগ্মঃ|২৩॥ তে বধ্যমানাত্বথ দেবতা ভির্শাহান্থরা যাতৃভিরাকুল।স্চ । বিমুক্ত- 
কেশাম্তরলেক্ষণা তয়াতে রক্তবীজং শয়পং ছি জগ: ॥২৪ ॥ সরক্তবীজঃ সহসাভাপেত্য বরান্ত্- 
মাদ'য় চ মাতৃমণ্ডলং। বিদ্রাবয়ন্ ভূতগণ|ন্ সমস্তাদিবেশ কোপাঘ স্ফরিতাধরশ্চ ॥ ২৫ ॥ 
তমাপতংত 'প্রসমীক্ষা মাতরঃ শট্রঃ শিতাখৈর্দিতিজং ববধুঠি। যো রজবিশদুন্ত? পতৎ পৃথিব্যাং 
স তৎ্প্রমাপত্বপরোহপি জজ্ঞে ॥ ২৬॥ ততশ্চমারী ম্বয়মন্থিকাথ প্রহন্যভাং লাংপ্রতমিত্যুবাচ”। 

পিবন্থ চণ্ডে কধিরত্বপাতের্বি হন্ত বক্ত,ং বড়বানলাতং & ২৭ | ল! ত্বেবমুভ1 বরদাস্থিক1 ছি বিতত্য 
বক্ত' বিকরালমুগং। তু নভঃংস্পকৃ পৃথিবীস্প গান্কং কৃত্ব। চিরং তিষ্ঠত চর্ম! ॥২৮। ততো- 
হস্থিক! কেশবিকর্ষণাকুলং কৃত। রিপৃং প্রাক্ষিপত স্ববক্তে । বিভেদ শুলেন তথাপুযুরস্তঃ ক্ষতো- 
স্তবো বান্ধপতংস্ বকে, ॥ ২৯ ॥ ততদ্ত শোষং প্রজগাম রক্তং রক্তক্ষয়ে হীনবলো। বড়ুব। তং 
হীনবীর্ম।ৎ শতধা চার চক্রেণ চামীকরভূষিতেন॥ ৩* ॥ তন্মিন্ হতে বৈ দনুপৈন্যনাথে তে 
দানব দীনতরং বিনেছুঃ। হা তাত হ! ভ্রাতরিতি ক্রবন্তঃ রু য*সি তিষ্ঠস্ব মুহূর্তমেব ছি ।৩১। তথ'- 
পর বিলুপিতকেশপাশা বিশীর্ঘচন্মীভরণ। দিগম্বয়াঃ। নিপাতিতা ধরণিতলে মৃভান্তা গ্রদুত্রবুর্গিরি- 

রুদ্র ত্রিশূলপ্রয়ৌগে সংহার ও বিনায়ক পরশ্বধের আঘাতে শমনদদনের অতিথ্িপাৎ করিতে 
লাট লেন ॥ ২২॥ এইরূপে দেবী বিবিধ-স্বরূপ-রিগ্রহপূর্বক সং্হরিকা্র্য প্রবৃত্ত হইলে, 
দনুপুবগণ পৃথথিবীপৃষ্ঠে যেমন পতিত হইল, ততক্ষণাঁৎ ভূতগণ কর্তৃক ভক্ষ্যমাণ হইয়া, প্রলয়দশ| 
লাভ করিল।।১৩॥ সেই মহাস্থরগণ দেবতাগণ কর্তৃক বধ্যম ন ও মাতৃগণ কর্তৃক বা]াকুলিত 

হইয়া, বিমুক্তকেশে চঞ্চল নয়নে নতয়াস্তঃকরণে রক্তবীজের শরণ,পন্ত হইল ॥ ২৪॥ রক্তবজ 
তৎ্ক্ষণ,.ৎ বরাগরগ্রন্ণপুর্বক অভ্যাগত হইয়া, সমস্তাৎ ভূতদ্িগকে বিভ্রবিত কটতে করিতে 
বোঁষভরে প্রন্ম এরতাধরে মাতৃমগুলমধ্যে প্রবেশ নদ ॥ মাঁতিগণ তাহাকে আগমন 

করিতে দেখিয়া, তাহার উরি শিতাগ শর দকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন । তাহার শরীর হইতে 

পৃথিবী'ত যে রক্তবিন্দু নিপ'তত হইল, তাহা ₹ইতে নেই রক্তবীজের সমানাক ত অপর রক্তবী্জ 

জন্মগ্রহণ করিল ॥ ২৬॥ তদ্দর্শনে দেবী মারী ও স্বয়ং অশ্বিকা বলিতে লাগিলেন, ইহ|রে 

এখনই নিপা তত কর। অয়িচণ্ডে! তুমি বড়বানলাভ বদন বিতত করিয়!, এই শক্রর রক্ত 

পান কর ॥ ২৭॥ 

সেই বরদা অখিিক। এইপ্রক.র কহিয়া, জতীব প্রচণ্ড ও বিকর'ল বক্ত_ ব্যাান ক:রয়।, 
অবস্থিতি করিলেন । তদ্দর্শনে দেবী চর্ম অ.কাশ ও পৃথিবীবচাষী বদন আবিষ্কৃত করিযা, 
দণ্ডায়ম'ন রহিলেন ॥ ২৮ ॥ অনস্তর অস্থিক। সেই শক্রকে কেশে আকর্ষণপুর্বক বিহ্ন লত 
ক'রয়া, স্বকীয় বদনমধ্যে প্রক্ষপ্ত করিলেন । পরে শৃল দ্বার। তদীয় বক্ষত্থল বিদারিত করিলে, 
তাহার ক্ষতে'ভুত অন্ত অস্থর৪ বদনমধ্যে নিপতিত হইল॥ ২৯॥ তাহাতে রক্ত শুক হইয়া 

গেল, রক্ত ক্ষয় হইলে, রক্তবীজ হীনবল হুইয়। পড়ল। সে হীনবীর্ধ্য হইলে, চামীকরতূষিত 
চক্র দ্বার! তাহারে শতখণ্ড করিয়। ফেলিলেন ॥ ৩০ ॥ 

দন্ছসৈম্ভনাথ রক্ত বীজ নিহত হইল, দান্বগণ অধ্মাত্র দীনভাবে শক করিয়। উঠিল এবং 
হাধাকারদহ£ারে, হা ভ্রাতঃ! হা তাত! তুমি বন হইলে; কোথায় যাইতেছ। মুহ্প্ধমা্ 
অপেক্ষ1! কর, আগমন কর, এইপ বলিতে লাগিল ।। ৩১ ॥ মু়ানী অন্ঠান্য অস্থরদিগকে ধরাত ল 
নিপাত করিলে, তাহা-দ্র কেশপশ বিলুলিত হইত লাগিল। তাহাদের চর্ম ভরণ বিশীর্ণ 
হইয়। গল 1 এবং তাহ!র। নগ্র হইয়া] পড়িল । তদ্দর্ণনে হাবশিই জনুরগণ পগাযন করিতে 
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বংমুহা দৈতাঃ ॥ ৩২ ॥ বিশীর্ণমন্মাযুধভূষণং তদ্বলং নিরীক্ষোব হি দানবেজ্্ঃ | বিকীর্ণচক্রাক্ষ- 
রথে নিশুভঃ ক্রোধান্মূকানীং পমুপ জগাম ॥৩৩॥ খডগং সমাদায় চ চর্ম ভাঙ্খরদ্ুম্বন্ শিরঃ 

প্রেক্ষ্য চ রূপমস্ত1ঃ। সংস্তত্য মোহং জরপীঁড়িতোথ চিত্রে যধাপৌ লিখিতো। বভুব ॥ ৩৪ ॥ তং 
সুভিতং বীক্ষ্য স্থগাজিমগ্রে প্রোব'চ দেবী বচনং বিহ্ন্য । অনেন বীর্ধে৭ সুবান্্.1.জিত। অনেন 
মাং প্রার্থঃসে বলেন ॥ ৩৫ ॥ শ্রত্ব. তু বাক্যং ফৌশিক্যা দানব: স্চির[দব। প্রোবাচ চিত্ত. 
যিত্বাথ বচনং বদতাম্বরঃ ॥ ৩৬ ॥ স্থকুমারণরী?1 ত্বং মচ্ছঘ্রপতনাদপি। শতধা যাদ্যতে ভীরু 
আমপাত্রমিবাস্তদি ॥ ৩৭ ॥ এবং সক্ষিস্তয়রর্থং ত্বাং প্রহর্তং নন্ন্দর। করো মবুদ্ধিং তম্ম'ত্বং 
মাং ভঙন্বায়দেক্ষণে ॥ ৩৮॥ মম খড্ানপাতং হি নেন্দ্রো ধারয়িতুং ক্ষমং। (নবর্তয় মতিং যুদ্ধ) 
ত্য) মে ভব সাংপ্রতং॥ ৩৯॥ ইখং নিশুভ্ভবচনং শ্রুত্বা যোগেম্বরী মুনে। বিহ্স্য ভাবগভীরং 
নিশুস্তং বাক্যমত্রবীৎ॥ ৪৯ ॥ না[জতাঙং রণে বীর ভবে ভার্ধ। হি কস্যচিৎ। ভবান্ যদীহ 

ভার্য্যাধা ততো মাং জয় সংযুগ ॥৪১॥ ইত্যেবমুক্তে বচনে হ্ডাামুত্তম্য দানবঃ। প্রাচক্ষেপ 
তদা! বেগাৎ কৌশিকীং প্রতি নারদ ॥ ৪২ তমাপতংতং নিম্রিংশং ষড়.ভির্কর্ণবাজিভিঃ। 
চিচ্ছে? চর্শণ। সার্ধং তদভুতমিবাভবত্ ॥ ৪৩॥ খড় সচর্শ(ণ হিন্রে গদাং গৃহ্া মহান্মুরঃ। 
সম'দ্রবৎ কোশভবাং বায়ুবেগসমে! জবে ॥ ৪৪ ॥ তন্তাঁপতত এবাশু করো স্িষ্টৌ৷ সমৌ দুঢ়ো। 
গদ্] সহ চিচ্ছেদ ক্ষুরপ্রেণ রণেন্বিক। ॥ ৪৫ ॥ তম্মিন্লিপতিতে রৌদ্রে স্থরশত্রৌ ভয়ঙ্করে। চগ্ডযা- 
দ)। মাতরে। হুষ্টামচক্র,ঃ কিলকিলাধ্বনিং ॥ ৪৬ গগনস্থাস্ততে। দেবাঃ 58, | 

যর, সর্প পপ শেপ পস্সস  জ শপ সি চে 

লাগিল ॥ ৩২ ॥ সৈন্য সকলের ঠা অশ্মুধ' ও ও ভূষণ সমস্ত সত বিকী্ণ হইদাছে, অবলোকন করিয়া, 
দান্বেল্ত্র শুভ বিকীর্ণচক্রাক্ষ রথে আরোহণপুর্বক ক্রোধভরে মূডানীর সম্মুীন হইল ॥ ৩০॥ 

এবং ভান্বর খড়াগ্রহণ, চম্খ ও শরাঁসনধারণ ও মব্তককম্পন পুরঃ£সর, তদীয় রূপ দর্শন করিয়া, 
মোহসংস্তনসহকারে জরপীড়িত হইয়।, চিত্রলিখিতের ন্যায় হইল ॥ ৩৪ দেবী সেই মম্মুখীন 

স্রারিকে সংস্তভিত নিরীক্ষণ করিয়া, উচ্চেহান্য করত বলিতে লাগিলেন, ভু এইরূপ বীধ্য- 
সহােই অমরদ্িগকে পরাভূত করিধাছ এবং এইরূপ বলসাহায্যেই আমারেও প্রার্থনা 
কম্সিতেছ ? ॥ ৩৫॥ বাতাশ্বর শুস্ত কৌশিকীর কথা কর্ণগে চর করিয়া, বহুক্ষণ চিস্তানভ্তর 
বক্ষ্যম ধ বাক্যে প্রতুত্তর করিল ॥ ৩৬॥ অয়ি ভীরু! তেমর কলেবর অতি বোঘল ও 
স্ছুলভাবাপন্ন । আমার শঙ্ছপাত্মাত্রেই জলসম্পর্কে আমপাত্রের হায় শতথণ্ড হইয়া যাইবে ॥৩৭| 

অয়ি হ্থনরি! এইবপ চিস্ত। করিয়াই, তোমারে প্রহার করিতে মনস করি নাই। অতএব, 
অয়ি আরতলোচনে ] অ'মার ভজনা কর।॥৩৮॥ ইন্ত্রও আমর খড়গাঘাত সহ্য করিতে 

পারেন না। জতএব যুদ্ধমতি ত্যাগ করির।, সম্প্রতি আম।র ভার্ষা হও | ৩৯ ॥ 
মুনে! যে!গেশ্বরী নিশুভ্তের এই কথা শু/নয়, উঠ্চ্চঃহাম্ত ক'রয়', ভাবগস্ভীর ঝচনে তাহার 

কহিঙেন। ৪০ ॥ হে বীর! যুদ্ধেজ্গামারে জয় «1 করিলে. আম কাহারও ভার্ধ7 হই ন।। 
অতএব তুমি যদি ভার্য।ার্থী হইয়া! থাক, যুদ্ধ আমারে জয় কর ॥ 9১॥ 

যুড়ানী এই কথ। ঝলিলে, দানব খড্গা উদভ্রামিত করিয়।, সবেগে কৌশিকীর প্রতি প্রহোগ 

করিল ॥ ৪২ ॥ দেবী ময়ুরপত্রভৃষিত দৃঢ় শরে সেই ম্মাপতিত খভগ চর্মের হত ছেদন করিলে, 
তাহ! নিতাস্ত আশ্চর্যোর ন্যায় হইল | ৪৩॥ চর্মনহিত খডা ছিন্ন হইলে, মহাস্থর গদ? গ্রহণ 

করির়ট বাঁকুবেগসমান গতি অবলম্বনপুর্ববক কৌশিকীর প্রতি ধাবমান হইল ॥ ৪৪ ॥ অন্থিক 
ধাব্মস্শয়েই ক্ষুরুপ্রগ্রপ্রহার করিয়া, গদ্ার সহিত তাহ:র সব, শ্লি্, দৃঢ় হন্তদ্বয় ছেদন করিঃ1 
ফেলিতনন/।ন৪, সেই ভয়ঙ্কর রৌদ্রপ্রকৃতি স্থুরক্র রিনিপাতিত হইলে, চগ্ডা্দি মাঁতৃকানা 
হট ইইয়।।' পিলফিল ধ্বনি ক রতে লাগিলেন ॥ ৪৬॥ শক্র নিপ।তিত হলে, গগনে অবস্থিতি 
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জয়ন্ব বিজয়ে ভূন ্টাঃ শত্রো নিপাতিতে ॥ ৪৭ | তদ্তন্ত ধর্যাণাৰাদাত্ ভূতসভ্ৈঃ সমংততঃ | 

পুষ্পবৃ্টিধ মুমুইঃ সুরাঃ কাত্যায়ন*ং প্র ত॥৪৮॥ নিশুভং পতিতঃ দৃষ্। শুভঃ ক্রোধাম্মহ'মুনে। 
বন্দারকং সমারুহ্ প্রাদপাণিঃ সমভ্যগাৎ্ ॥ ৪৯ ॥ তমাপতন্তং দৃ্ণাথ লগভং দ'নবেশ্বরং | 
জগ্রাহু চতুরে] বাণণন্ চন্তার্ঘাকারবচ্চ”ঃ ॥ ৫০ ॥ ক্ষুরপ্রান্যাং সমং পাদো প্রচিচ্ছেদ্দ্বিপস্য দ1। 
দ্ব'ভ্যাঙ্কৃম্ত জত্ানাথ হুসন্তী লীলয়ান্থিক] ॥ ৫১॥ নিকৃমাভ্যাং গছঃ প্ত্যাং নিপপাত যথেচ্ছয়া । 
শক্রবজসব।ক্রান্তং শৈলর[জশিরো! যথা ॥৫২॥ তশ্যাবর্জিভনাগদ্য শুজ্তশ্যাপ্যুৎ্পতিয্যতঃ। 
শিরশ্চিচ্ছেদ বাণেন কুগগালগ্ক তং শিবা ॥ ৫৩ ছিত্ত্ে শিরলি দৈত্যেন্ত্র]! নিপপাত সন্ুঙ্গরং। 
যয়। স মহিষ ক্রৌঞ্চে। মহাসেনেন সংহতঃ ॥ ৫৪ ॥ শ্রুতব। নুয়ান্থর'্রপূ নিহতৌ সৃংান্ত) সেন্দ্র:ং 

সহ্থর্যমমরুদ শ্ববন্থপ্রধানাঃ । আগত্য তঙ্গিরিবরং বিনক্কাবনআ। দেব]াম্তদ শ্রুতিস্থখস্বদমীরয়ভ্তঃ 1৫৫1 
দেব। উচঃ॥ ও ॥ নমেংস্ততে ভগবতি পাপনাশিনি নমে স্য তে স্ররিপুদরপশাতনি । 

নমে.স্ত তে হরিহররাঞ্যদায়নি নমোস্ত তে মথভুদ্রকার্ধযক|রিণি || ৫৬ ॥ নমে ভ্ত তে ভ্রিদশরিপু- 
ক্ষয়হ্কর নমোত্ত তে শতমখশাদপুজিতে। নমোস্ত তে মহিষবিনাশকাতি'ণ নমোত্ত তে হরিহয়- 
ভঙ্ক স্ততে।। ৫৭ | নমোস্ত তেংগাদশবাছুশালিনি ন.ম স্তর তে শুস্তনিশুভঘাতিনি । নমে!ঘ্ত তে 

চার্তিহরে ত্রিশৃলিনি নমোস্ত নারায়ণি চক্রধ।রিণি ॥৫৮।। নষোঘ্ত বার'হি সদ] ধরাধরে ত্বাং নার- 
সিংহি প্রণ ঠ| নমোত্ত তে। নমোস্ক হে হজ্রধরে গজধ্বজে নমমাস্ত কৌমারি মধুশ্রবাহনি ॥ ৫৯॥ 

করিয়া, শতক্রতুপ্রমুখ দেবগণ হৃঃ চিত্তে কাত্যায়নীর জয় হউক, কলিয়া উঠি.লন ॥ ৪৭ & 
ভূতগণ চতুর্দিকে তৃ্যনকল বাজাইতে আরন্ত করিল। দ্রেবগণ কাতাথুয়নীর উপ“র পুষ্পবর্ষণে 
প্রবৃত্ত হলেন ॥ ৪৮ ॥ মহামুনে ! নিশুস্ত পতিত হুইয় ছে, দর্শন করিয়া, শুভ ক্রোধভরে 

বৃুন্দারকে আবোঠণপূর্বক প্রাস স্তে সমাগত .হইল ॥ ৪৯ | (শী দানবেশ্বরকে গজারে'হণে 
আগমন করিতে দেখিয়1, চন্দ্রার্ধাকারবচ্চন "াণচতুষ্টয় গ্রহণ করিলেন ॥ ৫7 ॥ এবং ক্ষুরপ্র- 
যুগল প্রযয়াগপূর্বক এককালেই হস্তর ছুই পা কাটিয়া ফেলিলেন। অননস্তর হাদিতে হাসিতে 

অবলীলাক্র.ম অন্য দুই ক্ষুরপ্রে তাহার কুম্ত আহত করিলেন ॥ ৫১ ॥ পদদ্বয় নিকুত হইলে. সেই 

হন্ত, শরুবজ্রামাক্র স্ত শৈশরাজত্খেরের ন্য'য় যথেচ্ছ নিপতিত হইল || ৫২ হস্তী পতিত 

হইলে, শু্ত যেমন উৎ্পতিত হইবাঁর উপক্রম কিল, তৎক্ষণাৎ শিব! তাহার কুগুলমগ্ডিত 
মস্তক ছেদন করিয়! ফেলিলেন ॥ ৫৩ ॥ মস্তক ছিন্ন হইলে, শুপ্ত হন্তির "হিত পতিত হইল ॥৫9॥ 

মুড়ানী ন্তুরাস্থরশক্র শুভ্ত নিশুভ্তকে সংহার করিয়াছেন, শ্রবণ করিয়া, ইন্দ্র, হুর্যয, মরুৎ, 
অশ্বী ও বন্থুগণপ্রমুখ দেবগণ গিরিবর বিন্ধ্য আগমন করিয়।, বিনয়বশে অবন হইয়া, শ্রু তস্থুখ- 

সমুৎ্পাদনসহকাঁরে দেবীর স্তবগানৈ প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৫৫॥ ও ভগবতি ! তুমি পাপ বিনাশ 

কবিয়া থাক; তোমাকে নমঙ্কার। তুমি স্থর-*ক্রসকলের দর্প দলিত কর; তোমাকে নম- 
হ্কার। তুমি দেবগণের কার্ধা সংবিধ'ন কর; তোমকে নমস্কার ॥ ৫৬। তুমি ত্রিদশগণের 
রিপুক্ষয় করিয়। থাক ; তোমাকে নমস্কার। শতমখ ইন্দ্র তোমার পাদপুজা করেন) তোমাকে 

নমস্কার । তুমি মহিষবিনাশকারিণী; তোমাকে নমস্কার । হরি, হর ও ভাঙ্গর তোম'র 
স্তব করেম; তোমকে নমঙ্ষার।। ৫৭॥ তুমি অষ্টাদশবাহুশালিশী; তোমকে নমজ্কার। 
তুমি শুস্তনিশুভ্তনিপাতিনী ; তে'মাকে নমস্কার । তুমি আর্তিহারিণী ও ত্রিশলিনী; তোমাকে 
নমস্কার । তুমি নারায়ণী ও চক্রধারিণী; তোমাকে নমস্কার ॥ ৫৮॥ ভুমি সর্বদা ধরাধারিণী 
বারাহী; তোমাকে নমঙ্কার। তুমি নারদিংহী। তোমাকে নমন্গ(র। তুম বজধারিণী। 
৪ গজধ্বলশ|লিনী ॥ তোঁষ:কে নমক্কয়ে । তুমি ময়ুরবাহিনী কৌমারী; তোমাকে নমস্কার ॥৭৯। 



৩৩ বামন পুরাণমূ। [ ৫৬শ, অধ্যায়ঃ | 

নমো পৈতামছি হংসব'হনে নমোত্ত' মালাবিকটে স্বকেশিনি। নমেস্ত তে রাসভপৃষ্ঠবাহিনি 
নযোস্ত সর্বার্ডিঘছরে জগণ্ য় । ৬*।। নমোস্ত বিশ্বেশ্বরি প:হি বিশ্বং নিষ্দয়ারিং দ্বিঙ্গ দেবতানাং ।' 
নষোস্ত।তে সর্বমর্ি ত্রিনেত্রে নম! নষোস্তে বরদে প্রসীদ ৬১) ব্রন্ষাপী ত্বং মুড়ানী ২রশিথিগমনা 
শক্তি5প্তা কুমাঁগী বারাহী ত্বঃ স্থবন্ত1 খগপতিগম71 বৈষ্বী ত্বং সশাঙগী। ছুর্দর্শ] নারপিংহী ঘুরু- 
ঘুরিতরবা ত্বং তখৈর্দ্ী সক্জ্া ত্বং মারী চণমুণ্ডাশবগমনরতা। যোগিনী যোগক্দ্ধ। 1৬, ও নমন্তে 
ত্রিনেত্রে ভগবতি তব চরণানুচ্ছিতা যে অহ্রহর্বিনতশিরোধরাংলনজাত। নহি নহি পরমন্তা- 
শুভং সতং স্ততিংলিকুস্থম করা? সততং যে ॥৬৩।॥ ও" ॥ এবং সততা ম্থরবরৈঃ স্বুরশক্র- 

নাশিনী প্রা প্রহশ্ত সুরাসদ্ধমহতিধর্যযান। প্রাণ্ডে। ময়াডভুততমে! ভবভাং প্রসা্ক।ৎ সংগ্রাম- 
সুর্ধি, স্থরশক্রজয়ঃ প্রমর্দাৎ ॥ ৬৪ ॥ ইমাংস্ততং ভক্তিপঃ় নরোতম! ভবস্তিকুক্ামন্ৃকীর্তয়ন্তি | 
ছুংন্বপ্রমীশে। ভবিতা ন সংশয়ে! বরন্তান্যে। ব্রিয়তামভী গ্দতঃ ॥ ৬৫1 

দেব। উচ্ঃ। যর্ধ বরদ1 ভবতী ত্রিদশানাং ছিজ'শশুগে"বু যতত্ত্রং হিতায়। পুনরূপি দেব- 
রিপুনপরাংস্তং প্রদহ ছুতাঁশনতুল্যশরীরে ॥ ৬৬ ॥ 

দেব্যুবাচ। ভূয়ে! বধিষ্য ঘি স্ুরারিমুত্তমং ভূয় নন্দন্ত গৃহে যশোদয়া। তত্রাবতীর্ণা লবণং 
তথাপরো শুস্তং নিশুম্তং দশর্নপ্রহারপী ॥ ৬৭ ॥ ভূংঃ স্বতান্তিষযুগে নিরাশনান্রিরীক্ষায মারী চ 
গৃহে শতক্রতোঃ।- সভৃধ দেব] ইতি সন্ধা ময় সুর ন্ ভরিষ্যামি চ শাকসন্করৈঃ ॥ ৬৮ | ভূহে 

তুমি হংসবাহিনী ব্রদ্মাণী; তোমাকে নমস্কার । তুমি মালাবিকট। ও স্থকেশিনী। তোমাকে 
নমস্কার । তুম রানভপৃষ্ঠবাহিনী; তেমকে নমস্কার । তুমি সকলের আর্তিহারিণী ও জগ- 
ল্সপ়ী। তোমাকে নমস্কার ॥ ৬০ ॥ তুমি বিশ্বের ঈশ্বরী$ তোম।কে নমন্কার । তুমি বিশ্বপালন 
ও দ্বি্ধদেবগণের শত্রু সংদলন কর; তুমসর্বমরী ওত্রিলোচনী; তোমাকে নমস্কার । তুমি 
বরদাঁ;। তোমকে নমঙ্কার, নমস্কার । তুমি প্রসন্ন হও || ৬১ ॥ তুমি ব্রন্মাণী; তুম মৃডানী। 
তুমি শক্তিহস্ত) কুমাবী৷ ৬ বরশিখিবাহনে আশহণ কারিয়] থাক ; তুম সুন্দরবদনশালিনী বারাহী, 
তুমি গরুত্ণবাহিনী শাঙ্গধ রিণী বৈষ্ণবী। তুমি অতি ছুত্রেক্ষণীয়া নারশ্ংহ্থী; ঘুরঘুরিত শব্দ 
করিয়!, থাক । তুমি বজধা রণী ধন্দ্রী; তুমমারী ও চর্চা; তুমি শববাহিনী ফোগদিছি! 

যোগিনী ॥ ৬২ ॥ তুমি দিনেত্রা ও ভগবতী$ তোমাকে নমস্কার । যাহারা অহরহ শিরোধরাংস 
অবনত করিয়া, নত্র হইয়া, তোমার চরণ আশ্রয় করে, এবং ধাহার! সতত স্তিপরায়ণ, ও বলি- 
কুষ্থমহত্ত, তাহাদিগকে কখন অণু ভে'গ করিতে হখ নাঁ॥ ৬৩॥ 

স্থরশক্রনাশিনী কাত্যায়নী স্থরবরনিকর কতৃক এইবপ স্তত হইয়া, সহাগ্য আসো সুর, সিদ্ধ 

ও মহর্ষিদিগকে কহিতে ল।গিলেন, আমি আপন'দেরই প্রদ দে, এইপূপে যুদ্ধে প্রমর্দ্দনপূর্ব্বক 
জদ্ভুততম ন্মুরশক্রবিজগ লা 5 করিয়াছি ॥৬৪ 1 যে সকল নরে ত্তম আপনাদের প্রণীত এই স্ব 
ভক্ষিপর হইয়া, জন্ুকীর্ভন করিবে, ত.হাদের ছুঃস্বপ্ননাণ হইবে, সশয় নাই। অধুনা আপনার! 
অন্থবিধ অভীন্দিত বর প্রার্থনা কর ॥ ৬৫ | 

দ্নেবগণ কহিলেন, যেহেতু, আপনি (গা, ত্রাহ্মণ ও 'শশুদিগের হিতানুষ্ঠানে নর্বদাই নিরত, 
অতএব বদি অমরদিগকে বর দিতে উদ/ত। হইয়া থাকেন, তাহা! হই.ল, হুতাশনতুল্য শরীরে 
আবিভূতি হইয়া, পুনরায় অপর।পর দেবশক্রদিগের সংহার করুন ॥ ৬৬। | 

দেবী কহিলেন, আ।ম নন্দগৃহে যশোদাগর্ডে অবতীর্ণ। হইয়া, পুনয়ায় স্ুরশক্র সকলের 

হরণ করিরি। এবং ঞরূপে আ' বর্ভৃৎ] হইয়া, লবণ এবং দশনপ্রহারসমুদ্যত অপপর 
গত নিশুভ্তের বিনাশনাধনে প্রবৃভ হইব ॥ ৬৭ ॥ হে ন্মরগণ ! পুনরায় আমি ভিষাযুগে লোক- 

ছিগকে নিরশন নিরীক্ষণ করিয়া, শতক্রুতুর গৃছে ম।রীধপে প্রাছুভূত হইব।* এবং শাকলঙ্কর 



৫৭শ, ধায় | ] বামনপুরাণমূ। ২৩১ 

বিপন্ষক্ষপণ!য় দেবা! বিস্ত্যে ভবিষা ম্যুষেবক্ষণার্থং| তুর্বৃত্তচে্।ন্ বিনিহত্য দৈত্য ন্ ভূঃঃ সমে- 
ফ্যামি সুরা জয়ং ছি ॥৬৯। যদারণাক্ষো ভবত] মহানরক্তদণা! ভরিষ্যামি হিতায় দ্েবত £। 

মহ্থাঁলরূপেণ বিনষ্জীবিতং কৃত্ব| সমেষাস্তি পুনক্রিবিষ্টপং ॥ ৭০ | 
পুলস্তয উবাচ। ইত্যেবমুক্, বরদ! স্থয়াপাং রুত্বা প্রণামং দ্বিজপুক্গবানাং। বিশ্ৃপ্গ্য ভূত'নি 

জগাম দেবী খং সিদ্ধদজ্বৈরম্গম্যমানা ॥ ৭১॥  ইদং :পুর'পং পরমং পবিজ্রং দেব্যা জয়ং মঙ্গল- 
দায় পুংলাং। শ্রোতব্যমেতন্নি়তৈঃ স দৈব রুক্ষেদ্রমেতত্তগবান্থবাচ 1 ৭২ ॥ 

ইতি শ্রীামনপুরা পে দেবীমাহান্ব্যে শুস্তন শুস্তবধো! ন,ম বট পঞ্চ ,শত্বমে,হধ্য যঃ ৫৬ ॥ 

সপ্তপঞ্চশভমোহধ্যায়ঃ | 

নারদ উবাচ। কথং ল মহিষঃ ক্রৌঞ্চে ভিন্নঃ হবন্দেন হত্রতঃ। এতনম্মে বিস্তর ক্ষন কথয়- 
শ্বামিতছ্যতে ॥ ১1 

পুলস্ত। উঠাঁচ। শৃণুধ কথহিষ্যামি কথাং পুণ্যাং পুরাতনীং । যশোবৃদ্ধিং কুম.র্স্য কার্তি- 
কেয়ন্য নারদ ॥ ২1 যন্তৎ পীতং হুতাশেন স্বন্রং শুক্রং পিনাকিনঃ | তেনাক্রান্তোভবঘ,দ্ষন্ 
মন্দতেজা ছুতাশনঃ॥ ৩ ॥ তত জগাম দেবানাং সক্ষাশমমিতছ্যতিঃ। তৈশ্চাপি প্রহিতন্ত-রং 
্রন্মলোকং জগাম হ॥ ৪॥ স গচ্ছন্ কুটিলাং দেবীং দদর্শ পথি পাবকঃ। তাং দৃ্1 প্রাহ কুটিলে 
তেজ এতৎ ম্ুছুর্ধরং ॥ ৫ ॥ মহেশ্বরেণ সম্ত্যক্তং নির্দহেডুনান্তপি। তস্মাৎ প্রতীচ্ছ পুবে।য়ং 
তৰ ধন্তে ভবিষাতি ॥ ৬॥ ইত্যগ্রিন! সা কুটিল স্থত্বা খ্বমত্মুত্তমং | প্রক্ষিপগান্তসি মম গ্রাহ 

পাশপাশি ২৯৯ পপ ৯ 

দ্বরা মুর সকলের ভরণ করিব ॥ ৬৮ ॥ হে দেবগণ! পুণরায় আমি বিপক্ষপক্ষক্ষপণ ও খবিগণের 
রক্ষশার্থ দুবৃত্ত ৈত্যদ্দিগকে দলন করিয়া, স্থরুগণের জয় নংবিধ ন বরিব॥.৬৯॥ হে দেবগণ! 

যখন অরুপ.ক্ষ মহান্্র উত্তূত হই ব, তখন নকলের হিতে নিমিত্ত প্রাছুত্বত ইইব। এবং 
মহালিরপে ত হারে [ নষ্টজীবিত করিধা, পুনরায় স্বর্ণ অ গমন করিব ॥ ৭৭ | 

পুলন্ত্য কহি লন, বরদ। কাঁত্যায়নী স্চরপ্রিমকে এইরূপ কহিয়া, দ্বিজ পুক্গবদিগকে প্রণাম 
করিরা,ভূ ৬সকলকে বিদায় দিয়।, দিদ্ধগণ কর্তৃক অন্থগথ্যম*1 হইয়া,আকাশে উিত হইলেন ॥৭১। 
দেণীর এই পরমপণ্ ত্র পুরাণ জয়াখাান পুরুষের মঙ্গল সমুত্ত বন করে। এবং স্বয়ং ভগবান 
বলিয়াছেন, ইহা রাক্ষস ধ্নাশ ক রয় থাকে । অতএব নিরত : ইয়] ইহা শ্রবণ করবে ॥ ৭২ ॥ 

ইত শ্রীবামনপুরাণে শুভ্তনিশুভবধন মক ষট প্ঞ্চাশত্তম অধ্যায় ॥ ৫৬ ॥ 

নারদ কহিলেন, হে সুব্রত! কার্ডিকের় কিরূপে সেই মহিষ ও ক্রৌঞ্চকে বিদারিত করেন? 
হে অমিতছ্যুতে ! হে ব্রন্মন! আমার নিকট এই বৃত্তান্ত সবিস্তার বর্ণন করুন ॥ ১॥ 

পুলন্ত্য কহিলেন, নারদ! শ্রবণ কর; আ'ম কার্ডিকেয়ের যশোবপ্ধিনী, পবিভ্রক!রিণী, 
পুরাতনী কথা কীর্ভন করিব ॥২ ॥ হুতাশন পিন।কীর স্খথলিত তেজঃ পান করয়া, তাহার 
আক্রমণপ্রযুক্ত মন্দতেজ। হইয়া! উঠিলেন ॥ ৩7 জনস্তর অমিতছ্যুতি অনল দেবগণের সকাশে 
গমন করিলেন । তাহার সত্বর পাঠাইয়! দিলে, ত্রন্মলৌকে সমাগত হইলেন & ৪ ॥ তিনি 
গমনষময়ে পথিমধ্যে দেবী কুটিলাকে দেখিতে পাইলেন । তাহারে দর্শন করিয়া! কহিলেন, 
অয়ি কুটিলে! এই জুছুর্ধর তেজ? ॥ ৫ ॥ মহেশ্বর তযাখ করি;ছেন। ইহা! ভুবন সমুদায় 

অগায়া,সই দগ্ধ করিতে পারে। অতএব তুমি ইহা প্রতিগ্রহ কর। তোম.র ভ্রিভূবনপুজ্য 
পুত্ররূপে প্রাদুভূত হইবে ॥ ৬॥ 



২৩২ বামনপুরাণম্। [৫৭শ, অধ্যায়ঃ । 

বন্ধিং মহাপগ। ॥ ৭॥ ততম্ত্ধারসদ্দেবী শার্বস্তেজত্বপৃপুষৎ । হুতাঁশনোপি ভগবান্ কামচারী 

পরিভ্রমন ॥ ৮1 পঞ্চবর্ধসহশ্বা।শি ধৃতবাঁন্ হুব্যভুক ততঃ। মাংসমগ্ীনি রুধিরং মেঙ্নোৌমজ্জাথ 
তন্ত হি॥৯॥ রোমশ্মশ্রুক্ষিকেশাদযাঃ সর্ক্বে জাত। পর্হরগ্রয়াঃ। হিরণ্যরেতা লোকেষু তেন 
গীতশ্চ পাবকঃ ॥ ১০ ॥ পঞ্চবর্ষসহআণি কুটিল! জ্লনোপমং। ধারয়ভী তদ। গর্ভং ব্রচ্মণঃ 
স্বানমাগতা ॥ ১১॥ তাং দৃইবান্ *লুজল্মা! সংতৃপ্যত্ত ং মহাপগাং। দৃগি। পপ্রচ্ছ কেনায়ং তব গর্ভঃ 
সমাহিতঃ ॥ ১২ ॥ সা চাহ শক্করং ঘত্তচ্ছ ক্রং পীতং হি বহ্িনা। তদশক্তেন ভেনাদ্য নিক্ষিণ্ং 
ময়ি লর্তম ॥ ১৩ ॥ পঞ্চবর্ষসহত্রাণি ধারয়স্ত)] পিতামহ । গর্ভন্য বর্ঁতে কালে! নায়ং পততি 

ক চিৎ ॥ ১৪ ॥ ভচ্ছতত্বা ভগবানাহ €চ্ছ ত্বয়দংং গিরিং । তত্রাস্তি যৌজ্রনশতং রৌদ্রং শরব*ং 
মহৎ ॥ ১৫ ॥ তত্রেনং ক্ষিপ স্থশ্রোণি বিষ্তীর্ণে গিরিসানুনি । দশবর্ধপহস্্াস্তে ততে। বালে। 

ভবিষ্য ত॥১৬॥ সা শ্রত্ব ব্রন্মণে1 বাক্যং রূপিণী গিরিজ! গত1। আগত্য গর্ভভ্তত্যাজ মুখেনৈবান্্র- 
নন্দিনী ॥ ১৭ ॥ সানুসভ্যজয ৬২ বালং ত্রন্ম'ণং লহদাগমৎ। আপোময়ী মন্ত্রবশাৎ সঞ্জাত। 
কুটিল। সতী ॥১৮॥ তেজস! চাপি শর্কেণ রৌকাং শরবণং মহৎ্। তন্নিবাসরতাশ্চান্তে পাদপ। 

মৃগপক্ষিণঃ ॥ ১৯ ॥ ততো দশস্থ. পূর্ণেযুশরদাং হি শতেদথ। বাল'কর্দীপ্তিঃ সঞ্জাতে। বালঃ 
কমললোচনঃ ॥*২* ॥ উত্ত'নশায়ী ভগবান্ দিব্যে শরবণে স্থিত; | মুখেহস্ষ্ঠং সমাক্ষিপ্য ররোদ 

সপ 

মহাঁপগতা কুটিল। অগ্রর বাক্যে আপনার অভিপ্রেত স্মরণ করিয়া, তাহারে কহিলেন, 
অমার সলিলমধ্যে ইহ প্রক্ষিণী করুন ॥ ৭ ॥ তখন অগ্নি উহ। নিক্ষেপ করিলে দেবী ত'হ! 
ধারণ করিয়া, পোষণ কঠিতে লাঠিলেন। ভগবান হুহাশনও ইচ্ছান্্দারে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ 
করিতে অ:রর্ড করি লন ॥৮॥ হব্যভুকৃ অগ্রি.লেই তেজঃ পঞ্চবর্ষপহণ্ধ ধারণ করিয়াছিলেন । 
তাহাতে, তীহার মাংদ, অস্থি, রুধির, মেদ, মজ্জাঁ॥ ৯॥ রোম, শশ্রু, অক্ষি, কেশ প্রভৃতি 
সমুপায় হিরণায় হইয়। উঠঠ। সেই বারণ লোকে ত্বাহার নাম হিঃণ্য:রতা বলিয়া পরিগণিত 
হইয়াছে ॥ ১০॥ এদিকে, কুটিলাঁও পঞ্চ বর্ষসহত্র সেই জলনোপম গর্ভ ধারণ করিয়া, ব্রদ্ষের 

লকাশে লমাগতা হইলেন | ১১॥ পনুযেনি সেই মহাঁপগান কুটিল:কে পরমতৃপ্তিমতী দর্শন 

করিয়া, জিজ্ঞাস! করিলেন, কোন্ ব্যক্তি তোমার এই গর্ভ সমধান করিল ॥১২।॥ তিনি 

বঠিজেন, মহাদেব যে তেঞ্জঃ ত্যাগ করেন, অগ্রতাহ। পান করিয়াছিলেন । অনস্তর হে সত্মম। 

তি'ন অশক্ত হইয়ণ। আম!তে উহ] নিক্ষেপ করেন ॥ ১৩ ॥ হে 'পতামহ! অ.মি পঞ্চবর্যসহতর 

এঁ তেজঃ ধারণ করিতেছি ॥। গর্ভকালও উপস্থিত হইঃঁ ছ। তথাপি উহ! কোৌনরূপেই পতিত 

হইতেছে না॥ ৪॥ তগণান্ পিতামহ এই কথা শুনিয়া কহিলেন, তুমি উদদয়পর্বতে গমন 
করু। তথায় যাজনশতবিস্তত অক্তীব বিশাল ও নিতান্ত ভয়াবহ যে শরবণ আছে 1১৫॥ 

সেইখানে, হে: হথশ্রোণি ! বিস্তীর্ণ গিরিসান্তে উহা? [নক্ষেপ কর। দশবর্যসহস্রপরধ্যবসানে 

বালক অন্মস্থহছণ করিবে ॥ ১৬॥ রূপিণী কুটিল! ব্রহ্জা৪ বাক্য শ্রবণ ক রয়া. উদয্গিরিতে 

সনাগন্ত হইলৈন। সমাগত হইয়॥ মুখযো-:গ গর্ভত্য.গ করিলেন ॥ ১৭ ॥ প্রইরূপে তিনি সেই 

বালককে ত্যাগ করিয়া, তৎক্ণাৎ পিতামখের গোচরে আগমন করিলেন এবং মন্ত্রবশে 
আপোমগী' হইলেন ॥ ১৮। 

এদিকে, সেই শত্ভুতেঙ্গের স'্গবশতঃ সুবিশাল শরবন স্বর্ণনয় হইয়া! উঠিল। তত্য 
প'দপ" ও'মৃগ পক্গিগণও স্বর্ণযয় মুর্তি পরিগ্রহ কিল ॥ ১৯॥ অনন্তর দশশত বৎনর পূর্ণ হইলে, 

তরণাকুধর্সমহ্যতি কমললোচিন বাঁক সমূভুত হইল ॥ ২৭ ॥ সেই পুৈশ্্্যসম শ্বত বাল উত্তীন- 
শায়ী হইয়া, শরবন আশ্রয় ও মুখে অঙ্গুষ্ঠ নিক্ষেপ করিয়া, খনরাজের ন্যায়, গভ,রম্বরে রোপন 



4৭শ, অধ্যায়ঃ। ] বামনপুরাণম্ । ২৩৩ 

খনরাড়ব ॥ ২১ ॥ এতন্মিনন্ত'র 'কব্যাঃ কৃত্তিকাং মট স্থতেজদঃ। দৃশ্ডঃ পেচ্ছন্না যাস্তো। বালং 
শরবণে স্থতং ॥ ২৯ কৃপাযুক্ত'ঃ সম।জীশ্ ধরন স্কন্দঃ স্বিতোহভবৎ। অং পূর্বম€ং পুর্ব তন্রৈ 
স্তগ্তং বিচক্রুশুঃ ॥ ২৩॥ বিবদভীঃ সত ৃষ্ট | ষণ্মাথং মমজায়ত। অবধীভরংশ্চ তাঃ সর্দাহ শিশু" 

স্েহাচ্চ কৃত্তিকাঃ ॥ ২৪ ॥ ভ্রিয়মাণঃ স তাভন্্ ব'লে। বৃদ্ধিমগান্ুনে । কার্তিকের ইতি খ্যাতো 
জাতঃ স বলিনাম্বরঃ ॥২৫॥ এক্রিনত্তরে ব্রদ্মন্ পাথকং প্রা পদুভূঃ | [কি গযাণঃ পুত্রস্তে 
বর্ততে সাংপ্রতঙ্কৃহঃ ॥ ২৬ ॥ ম তদ্চনমাকর্ জানন্র্প হি চান্মজং। প্রোব।চ বহ্ির্দেবেশং 
ন বেদি কতমো গুহঃ॥ ২৭॥ ভংপ্রাহ ভগবান্ প্রীতস্তেজঃ পীতং পুষ্ধা ত্বয়া। ব্রৈরংবকং 
ত্রিলোকেশে! জাতঃ শরবণে শিশু; ॥ ২৮ ॥ শ্রত্ব' পিতামহবচঃ পাবকল্ত্ররিতে'হভ।গ।ৎ | বেগিনং 

মেষমাঁরুহ কুটিল তং দদর্শহ ॥ ২৯॥ ততঃ পপ্রচ্ছ কুটিল! শীত্রং ক ব্রপ্ত(দ কবে । পোহ্ত্রবীৎ 
পুত্ররৃষট্যর্থং জাতঃ শরবণে শিশুঃ ॥ ৩০ ॥ সাব্রণীত্তনয়ে। মহাং মমেত্যাহ চ পাবঙ্কঃ। বিবদক্ধো 
দদর্শাথ শেচ্ছাচাঁরী জনার্দনঃ ॥ ৩১1 তৌ পপ্রচ্ছ কিমর্থং বা বিবাদদমিহ চক্রতুঃ। তাবুচতুঃ 
পুত্রহেতো কুত্রগুক্রোস্তবে যদি ॥ ৩২ ॥ তাবুবাঁচ হরির্দেবো। গচ্ছহং ত্রিপুরাস্তিকং। স যদ্বক্ষ্যতি 
দ্বেবেশস্তৎ কুরুধধ্বমসংশয়ং ॥ ৩৩ ॥ ইত্যুক্ৌ বাম্থদেবেন কুটিলাগ্রী হরাস্থিকে * সমভ্যেত্যো- 
চতুন্তথ্যং কন্য পুত্রেতি নারদ ॥ ৩৪ ॥ রুদ্রস্তপাক্যমাকর্ণ্য হর্ষনির্ভরম!নগঃ। দ্যা দিষ্র্যেতি 

করিতে লাগিলেন ॥ ২১॥ এই অবসরে পরমতেজগ্ষিনী [দবারশিণী ছষ্্কৃত্তিক৷ স্বেচ্ছা ক্রমে 
গমন করিতে করিতে, তদবস্থ বালককে বিলোকন করিলেন ॥২২॥ এবং কুপাযুক্ত হইয়া, 
বালকের অধষ্টিত প্রদেশে উপাগত হইলন। এবং আমি অগ্ে, আমি অগ্রে ইহ!কে স্তনপান 
করাইব, বলিয়।, পরস্পর চীত্কাঁর কারতে লাগি:লন &২৩॥ তাহাদিগকে বিবাদপরায়ণ 
অবলোকন করিয়া], ব!লকের ছয মুখ আবিভ্ত হইল। তখন তাহারা সকলেই শিশুর প্রতি 
ন্নেবশতঃ তাহারে ভরণ করিতে ল'গিলেন ॥ ২৪ ॥ মুনে! ভীহাদের কর্তৃক ভ্রিয়মাণ হইয়া, 
বাল& ক্রমে বদ্ধিত হুইয়া৷ উঠিলেন। এবং কার্তিকের নামে বিখ্যাত ও ধপবান্গণের অগ্রগণ্য 
হইলেন ॥ ২৫ ॥ 

এঁ সময়ে পদ্মযে!নি ব্রদ্ম! পাঁবককে কহিলেন, সম্প্রতি তোমার পুত্র গু€ কীদৃশ আকৃতি সম্পন্ন 
হই্যাষ্টেন?॥২৬॥ হুতাশন তদীয় বচন আকর্ণনপূর্ববক, গুহকে অ।পনার আত্মজ জানিয়াও, 
দেবেশ কমলযো 'নকে ক.হলেন, গুহ কে, ত'হাজানি ন|॥ ২৭॥ ভগবান্ ব্রন্মা প্রীত হইয়া, 
তাহাকে কাহুলেন, তুমি পুর্বে যে শার্ব তেজ: পান করিয়াছিলে, তাহ! হইতেই, ত্রিলোঁকের 

ঈশ্বর শিশু জন্মগ্রহণ করিয়া, শরবনে অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ২৮॥ পিতামছের কথ শুনিয়া, 
পাবক ত্বরান্বও হুইয়া, বেগগামী মেষে আরোহণ করিয়া, গমন করিতে লাগিলেন। কুটিন। 
তাহারে দেখিতে পাইলেন ॥২৯॥ অনন্তর কুটিল। জিজ্ঞাসিলেন, বন্ধে! শীঘ্র কোথায় 
যাইতেছ? তিনি কহিলেন, পুত্রকে দেখিবার জন্য । সেই শিশু শরবণে জন্মিয়া, তথায় অবস্থিত 
করিতেছে ॥ ৩০ ॥ কুটিল! কহিলেন, এঁ পুত্র আমার । অগ্নি কাহলেন, তোমার নহে, 
আমারই । 

স্বেচ্ছাবিছারে প্রবৃত্ত জন্দার্দন তাহাদিগকে পরম্পর বিবাদ করিতে দেখিয়া, ॥ ৩১॥ 
জিজ্ঞাস! করিলেন, তে|মরা কিজন্ঠ বিবাদ করিতেছ? তাঙ্ার। ক।হলেন, কুপ্রের শুক্রোর্দভব 
পুত্রের জন্ত বিবাদ করিতেছি ॥ ৩২ ॥ ভগবান্ জনার্দন কহিলেন, তোমরা ভ্রিপুর নহস্ত1 মহা 
দেবের নিকট গমন কর। সেই দেবেশ যাহা বলিবেন, নিঃসংশর হইয়া, তাহা বিধ।ন কর 1৩৩) 

কুটিণা ও অগ়্ি বাস্ুদেবের বচনানুসারে মহাদেবের সমীপন্থ হইয়া, কহিলেন, এঁ পুত্র 
কাহার? ॥ ৩৪ ॥ 

৩৩ 



২৩৪ বামনপুরাণম্ | [ ৫৭শ, অধ্যায়ঃ । 

গিরিজাং প্রোত্ত তপুলকো ত্র বীৎ ॥৩৫॥ ততোম্বিক প্রাহ হরং দেব গচ্ছাব তং শিশুং। প্রষ্ট ং 
সমাশ্রয়েদঘং স তশ্য পুত্রে। ভবিষ্যটি ॥ ৩৬॥ বাঢমিত্যেব ভগবান্ সমুত্তস্থৌ বৃষধ্বজ: ৷ সহো- 

ময় কুটিলয়া পাবকেন চ ধীমতা ॥ ৩৭ | সংপ্রাপ্তান্তেগুশরবণং হুরোমাঙটিলাগ্নয়ঃ | দৃশুঃ 

শিশুকস্তঞ্চ কৃতিকোৎ্সঙ্গশায়িনং ॥ ৩৮ ॥ ততঃ স বালকত্ভতেষাং মত্বা' চিত্তিতমাদরাৎ। 
যোগাচ্চতুমু্তিরভূচ্ছিশুত্বেপি চ বণ্মখঃ ॥৩৯ ॥ কুমারঃ শঙ্করমগাদিশার্ত্। গিরিজামগাৎ । 

কুটিলামভ্যগাচ্জাখোনৈগমেয়োগ্রি মভাগাৎ ॥ ৪০॥ ততঃ প্রীতিযুতো রুদ্র উমা! চ কুটিল! তথা । 
পাবকশ্চাপি দেবেশ: পরাং মুদমবাপ হ ॥ ৪১ ॥ ততোক্রবন্ কুত্তিকাস্তাঃ যম খঃ কিং হরাত্মজঃ | 

ততোহব্রবীদ্ধরঃ প্রীতা! বিশেববচনং মুনে ॥ ৪২॥ নামা তু কা্তিকেয়েতি যুক্মকঞ্চভবত্বসৌ । 
কুটিঙায়।; কুমারেতি পুত্বোয়ং ভবিতাব্যয়ঃ || ৪৩ ॥ স্কন্দ ইত্যেব বিখ্যাতো। গৌরীপুত্রে! ভবত্ব- 
সৌ।. গুহ ইত্যে নামা চ মমাপো তনয়ঃ ম্মুতঃ ॥ ৪৪ ॥ মহাসেন ইত খ্যাতে। হুতাশস্থাস্ত 
পুত্রকঃ। সারন্বত ইতি খ্যাতঃ পুত্রঃ শরবণস্য চ ॥ ৪৫ ॥ এবমেষ মহাযোগী পৃথিব্যাং খ্যাতি- 

মেষ্তি। ষড়ংশত্বান্মহাবাছঃ বগ্ম,খো নাম গীর়তে ॥ ৪৬॥ ইতোবনুক্ত ভগবাঁন্ হশূলপাণিঃ 
পিতামহং। সন্মার দৈবতৈঃ সা্ং তেপ্যাজগ্যন্্রান্িতাঃ ॥ ৪৭ ॥ প্রণিপত্য চ কামারিনুমা* 
গিরিনন্দিনীং । দু হুতাশনং প্রীত্যা কুটিলাং কৃত্তিবান্তথা ॥ ৪৮॥ দৃশুররবালমত্যাগ্রং 
বগ্খং হুর্যাসপ্লিভং । মুঞ্চংতমিব চক্ষংষিং তেজসা শ্বেন দেবতাঁঃ॥ ৪৯॥ কৌতুকাভিবৃতাঃ 

নারদ ! কুদ্র পেই কথা শুনিয়া, হর্ষনির্ভ- ৰদয়ে পুলকান্বিত কলেবরে গিরিজারে বারংবার 

বলিতে লাগিলেন, আহা, কি সৌভাগ্য ॥ ৩৫ : 
তখন অস্থিক। মহাঁর্দেবকে কহিলেন, ৩ দেব! আমর সেই শিশুর নিকট এগমন করি 

চলুন। তাহাকে জিজ্ঞানা করিব। তাহাতে, সে যাহারে আশ্রয় করিবে, তাহাবই পুর 

হইবে ॥ ৩৬ ॥ ভগবান গবুষধবজ, তাহাই হইবে, বলিয়া, টুউম|, কুটিলা ও ধীমান্ বহিনর সহিত 

উখিত হইলেন ॥ ৩৭॥ অনস্তর সকলে শর্বনে সমাগত হইয়া, অবলোকন করিলেন, সেই 

কোমলাঙ্গ শিশু কৃত্তিকাগর্পের উৎ্সঙ্গে শন করিষা রহিয়াছেন ॥ ৩৮। 
অনস্তর সেই বালক আদরসহকারে তাষ্ঠাদের অভিপ্রেত বিবেচ-1 করিয়।, যোগবঙলে সেই 

শিশু অবস্থাতেও চতুমূ্ত ও মড় বদন হইলেন || ৩৯।। হ্ছন্মধো কুমাররূপে শঙ্করকে, বিশাখরূপে 
গিরিজাকে, শাখরূপে কুটিষ্ঁকে ও নৈগষেয়রূপে অগ্নিকে আশ্রয় করিলেন | ৪০1" তন্নিবন্ধন, 
রুপ্র, উম1"ও কুটিলা সকলেই গ্রীতিযৃক্ত এবং দেবশ অগ্নিও অতিমাত্র আহলাদিত হইলেন || ৪১ || 

অনন্তর কত্তিকার! বলিতে লাগিলেন, এই যড়বদন কি মহাদেবের আত্মজ? তচ্ছ বণে 

মহাদেব গ্রীতিভরে বিশেষ বচনে কহিলেন || ৪২ । এই বালক কান্তিকেয় নামে তোমাদের 

হইলেন । আর, কুম'র নামে কুটিলার পুক্্র হইবেন ॥ ৪৩|| পুনশ্চ, এই বাঁলক স্কন্দ নাঁমে 

গৌরীর পুত্র হউন। এবং গুষ্গ নামে আমার তনয় বলিয়া, বিখ্যাত হইবেন । ৪৪ ।॥ আর, 

মহাসেন ন'মে হুতাশনের পুক্র হউন । এবং সারম্বত নামে শরবনের তনয় হইবেন || ৪৫ || 

এইরূপে এই মহাঁযোগী পৃথিবীতে খ্যাতিলাভ করিবেন । ফড়ংশত্তপ্রযুক্ত এই মহাবাহু ষড় বদন 

নামে পরিগণিত হইবেন ॥ ৪৬ ॥ 

ভগবান শুলপাণি পিতামহুকে এইরূপ কহিয়া, দেবগণকে স্মরণ করিলে, তাহার] ত্বরান্থিত 

হইয়া, আগমন করিলেন || ৪৭ ॥ এবং কাঁমারি ও গিরিনন্দিনী উমাকে প্রণিগাত করিয়া, 

প্রীতিভরে হুতাশন, কুটিল! ও কৃত্তিকাদিগকে দৃষ্টিদানপূর্বক || ৪৮ | দেই কুরধ্যনন্লিত, বড়বদন- 

সম্প্, অত্যুগ্র বালককে নয়নগোচর করিলেন। তিনি স্বকীয় তেজে যেন সকলের চক্ষু মুষিত 

করিতেছেন ॥ ৪৯ ॥॥ তত্দর্শনে 'ন্থরসত্তমগণ কৌতুকাকুলিত[হইয়া, সকলেই বলিতে লাগিলেন, 



৫৭প, অধ্যায়ঃ । ] বামনপুরাণমূ। ২৩৫ 
সর্কে এবমুচঃ সুরোভ্তমাঃ | দেবভার্ধ/ং তয়! দেব কৃতং দিব্যাগিন। তদা॥ ৫০ | তদুতভি্ 
ব্রগামোদ্য তীর্থমৌজসমব্যয়ং। কুরুক্ষেত্রং সর্বত্যামভিষিধ্ণাম ষগ্মথম্ ॥ ৫১॥ দেনায়াঃ 
পতিরত্ত্বে দেবগন্ধর্বকিংনরাঃ। মহিষং ঘাতয়ত্বেষ তারকং চ স্মদারুণং ॥ ৫২ ॥ বাঢ়মিত্য- 

্রবীচ্ছকুঃ সমুত্তস্ু: ন্থ্রাস্ততঃ। কুমারুলহিত। জগ্ম.ঃ কুরুক্ষেত্রং মহাফলং ॥ ৫৩॥ তত্রৈব দেবতাঃ 
সেন্্া কুদ্রত্রদ্মজনার্দনাঃ।  যত্তবম স্যাঁভিষেকার্থং₹ চত্রুমুর্ণনগণৈঃ লহ ॥ ৫৪1 ততোম্ুন। 
সপ্তসমুদ্রবাহিন। নশীজলেনাপি মহাফলেন । বনৌষধিষেব সহত্রমূর্ভিভিস্ত মভ্যধিঞ্ংত হরা- 
চ্যুতাদ্যাঃ ॥ ৫৫ | অভিষিক্তে তু সেনান্াং কুদারেদিব্যরূপিণি । জ গুরর্ধর্বা! খষয়ে। ননৃতৃশ্চ।- 

প্ররোগণাঃ ॥৫৬॥ অভনক্তং ফু হি গিরিপুত্রী নিরীক্ষটচ। নেহাছুৎসংগগং হ্দ্ধেং 

ুদ্ধ জিদ ॥ ৫৭॥ জিজ্রতী কার্ডিকেষদ্য অভিযেকাদ্রমাননং | ভাত্যত্রিজা যথেন্্রদ্য 
দেবমাতার্দিতিঃ পুর। ॥ ৫৮॥ তদাভিষিক্তং তনয়ং দৃষ্ট। শর্কোঁ মুদং যযৌ । পাঁবকঃ কৃত্তিকাশ্চৈব 
কুটিল চ বশন্বিনী ॥ ৫৯ ॥ গুতোভিষিক্তদ্য হরঃ সেনাপত্যে ওহস্য চ। প্রমথাংশ্তৃরঃ 
প্রাদাচ্ছক্রতুল্যপরাক্রমান্ ॥ ৬০ ॥ ঘণ্টাকর্ণং লোহিতাক্ষং নন্দিষেণং চ দারুণং। চতুর্গং 
বলিনাং মুখ্যং খ্যাতং কুমুপধমালিনং । ৬১ ॥ হরদত্তান্ গণান্দৃষ্ট। দেবাঃ স্বন্দপ্য নারদ । 
প্রদদুঃ প্রমথান্ স্বাংস্চ সর্ব ব্রন্মপুুরাগম।ঃ ॥ ৬২ ॥ স্থাণুং ব্রন্ম। গণং প্রাদাদ্বিষুঃঃ প্রাদ|দগণত্রয়ং। 

ধ্রমং বিক্রমং চৈব তৃতীয়ং ;চ পরাক্রমং ॥ ৬৩ উৎক্রেশপস্কজৌ শক্রো। ববি গুকপিঞ্জলৌ ।: 
চন্দ্রো মণিং বন্থুমণিমশ্িনৌ বৎ্ননংদিনৌ ॥ ৬৪ ॥ জ্যোতিহ্তাশনঃ প্রাদাজ্জলজ্জিহবং তথ। 

শা শা শি চে শশী শি স্পা পকিস্প্পিপপ্প পপ পিস | পপ আপ পাপ সপ শা পা পিপিপি তি - _:- শা িশাাা্ীশীশী াটটাটীকশশীন আপ আস 

হে অগ্নি! তুমি দেবগণের কার্ধ্য সম্পাদন করিধাছ || ৫০ ॥ অধুনা উান কর। অদ্যই 
সকলে ওজস ও অব্যয় তীর্থ কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়া, মরম্বতীনলিলে' ষড়বদনকে অভিষিক্ত 
করিব, ৫১।| হেগন্ধবর্ব ও কিন্নরনিকর ! ইনিই েনাপতি হইয়। মহ্ষ ও অতি দাঁরুণ- 
প্রকৃতি তারঞকে সংহ!র করুন| ৫২ || 

মহাদেব এই কথায় সম্মত হইলে, শরণ সমুখিত হইয়।, কুমারের সঘভিব্য।হারে পরম- 
ফলোপধারক কুকক্ষেত্রে গমন করিলেন ॥ ৫৩ তথায় রুদ্র, ইন্দ্র, ব্রন্ম।, জনার্দন ও মুনিগণের 
সত সম্মিলিত হই, কুম((রর অভি যেকার্ণ য্রপগায়ণ হই,লন ॥ ৫৪।| অনন্তর হর ও অচ্যুত 
প্রভৃতি দেবগণ সপ্তণযুদ্রবাহী নলিল ও মহাঁফল নদীদ্গল থার। কান্তি কেরকে অভিষিক্ত করি- 
লেন। ৫৫।| দিব্য্বপধারীকাত্তিকেয় সেনানীপর্দে জভধিক্ত হইলে, গন্ধবর্ব ও থবিগণ গান 
করিতে লাগিলেন । অপ্নরাগণ নৃত্য আরম্ভ করিল ॥ ৫৬.। গিরিপুত্রী কার্তিকেয়কে অভি: 

ষিত্ত নিরীক্ষণ করয়া, শ্েহবশতঃ তাই'রে কক্রোড়ে লইধ।, বাওম্বান মস্তকে আদ্রাণ করিতে 
লাগিলেন | ৫৭|| তিনি কাত্তিকেয়ের অভিষেকাত্র বদন আহ্রাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, ইন্দ্রের 
আননান্রাণনিরত দেেবমাত| অদ্দিতির গ্যায় তার শোভা হইল || ৫৮1 তাই!রে অভিষিক্ু 

দর্শন করিয়া, মহাদেব আহ্লাদিত হইলেন । পাবক, কৃ.ভ্তকাগণ এবং শস্ষিনী কুটিল|ও নির'ত 
অ ভ্লা্দ অনুভব করলেন ॥ ৫৯। অনন্তর মহাদেব পেনাপতে; অভিষিক্ত গুহকে শত্রতুল্য- 
পর.ক্রম প্রমথ6তুইয় প্রদান করলেন | ৬০ ॥ তাহ!দের নাম ঘণ্ট।কর্ণ, লোহিত।ক্ষ, নন্দ ষেণ 
এবং বলিপ্রধান কুমু্ঘমাঁণী || ৬১॥ নার! হদ্দত গণচতু্য়কে দর্শন করিয়।, দেবগ্গণ 
ত্রঙ্গাকে অগ্রগামী করিয়া, স্বধ্ধ গণ সকল প্রদ(ন করিতে লাগিলেন ।। ৬২।। তন্মধ্যে ব্রহ্ম 

স্বাখুনামক গণ প্রদান করিলেন। বিষুং সংক্রম বিক্রম ও পরাক্রম নমে প্রথিত গণত্রয় 
সম্প্রদান করিলেন ॥ ৬৩।| শ্রক্র উৎরেশ ও পক্কজ, রবি দণ্ড ও কপিঞ্জল, চন্দ্র মণ ও বন্থমূণি, 
অশ্শিদ্বধম বস ও নন্দী ॥ ৬৪ ॥ হুতীশন জ্যে।তিঃ ও জলজ্জিহ্ব, এবং ধাঁত। কুন্দ, মুকুন্দ ও কুনুম 



৩৬ বামনপুরাণম্। [৫৭শ, অধ্যায়ঃ। 

পুরং। কুন্দং মুকুন্দং কুম্থমং ভ্্রীর্ণ ধাতানুচরান্ দদৌ ॥ ৬৫॥ চক্রান্গচক্রৌ ত্বষ্ট]! চ বেধ। নিস্থি়- 
স্ছস্থিরৌ। পাণিত্যজং কালিকং চ প্রাদাৎ্ পৃ! মহাবলৌ ॥ ৬৬॥ ম্বর্ণমালং ঘনাহ্বং চ হিমবান্ 
প্রমথোভমৌ। প্রাদাদেবোচ্ছিতো বিন্ধান্তিকষ্$ং উ পার্ধদং ॥ ৬৭ ॥ ম্মবঙ্চলং চ বরুণঃ 

গ্রদম্ৌ চাতিবচ্চসং। সংগ্রহং বিগ্রঃং চাপি নাগ! জয়পরাজয়ৌ ॥ ৬৮॥ উন্মাদং শঙ্কুকর্ণং 
চ পুষ্পদন্তস্তথাস্থিক1। ঘসং চাতিঘসং বাযুঃ প্রাদাদনুচরাবুভৌ ॥ ৬৯॥ পরিদ্বং বটকং ভীমং 

দাহাঁতিদঙনে তধা। প্রদদাবতশুমান্ পঞ্চ প্রমথান্ বগ্মখায় হি॥৭০॥ যমঃ প্রমথমুন্সথং 
কালসেনং মন্থামুখং। তাঁলপত্রং কালজজ্যং ধড়েবানুচরান্ দদৌ॥ ৭১1 স্থুপ্রভং শুভকর্্মাণং 
দদৌ ধাত1 গণেশ্বরৌ। হুত্রতং সত্যসন্ধং চ মিত্রঃপ্রাদাদৃছিজোত্তম ॥ ৭২ ॥ অনস্তঃ শঙ্কুপীঠশ্চ 
নিকু্তঃ কুমুদোসুজঃ। একাক্ষঃ কুনটী চক্ষুঃ কিরীটী কলশোদরঃ ॥ ৭৩ ॥ স্থচীবন্ধ.২ কোকনদঃ 
গ্রহাসঃ প্রিয়কোইচ্যুতঃ। গণাঃ পঞ্চদশো তে হি ফক্ষির্দত! গুহস্য তু ॥ ৭৪ ॥ কালিন্া্যা! কল- 
ন্দশ্চ নম্মদায়। রপোত্কটঃ। গোর্দাবর্যযা সিদ্ধয়াত্রং তমসা সাপ্্রিকম্পকৌ ॥ ৭৫ ॥ সহত্রবাহুঃ 

শীতায়াঃ বঞগুলায়াঃ ন্মিতোদরঃ | মন্দাকিন্তান্ত?! গন্ধো! বিপাঁশায়াঃ প্রিয়ঙ্করঃ ॥ ৭৬॥ 
ধররাবত্যাম্তুর্দংই্ঃ যোড়শাখ্ বিত্তত্তয়া । মাজরিং কৌশিকী প্রাদ।ৎ ত্রথক্রোর্ধৌ চ 
গৌতমী ॥ ৭৭ ॥ , বাহুদ1 শতশীর্ষং চ বাহ গোনন্দনন্দিকৌ | তীমং ভীমরথী প্রাদাঘেগারিং 

সরষ্দদৌ ॥ ৭৮॥ অষ্টবাছং দদৌ কালী স্বাহুমপি গণুক্কী। মহাঁনদী চিতরদেবং শি পর চিত্র- 

রখং দদৌ ॥ ৭৯॥ কুহঃ কৃবলয়ং প্রাদান্মধূবর্ণধ মধূদকাঁ। জন্বকং ধৃতপাপা চ বেত্রা শ্বেতা, 
নননাদৌ ॥৮০॥ স্তুতং চ প্লেথমং বেণ। রেব! সাগরবেগিনং। প্রভাবার্ধপহং প্রাদাৎ কাঞ্চন কনকে- 

ক্ষণং 6৮১৪ গৃধ্বক্তং চ.বিমল] চারুপত্রং মনোহয়া]। ধৃতপাপ। মহারাবং কর্ণ বিদ্রমসন্নিভম্ 1৮১1 

নপ্রসাদং স্্বেণুঞ্চ জিষুণমাঘবতী দদৌ। যজ্ঞবাহুং বিশালা চ সরন্মতো। দছুর্গণান্॥ ৮৩॥ 

নামক গণত্রয় গুহের অন্ুচর্ধ্যার্থ নিয়োগ করিনা দিলেন ॥ ৬৫॥ অনভ্তর ত্বষ্টা চক্র ও অন্গচত্র 
নামে দুই গণ প্রদান করিলে, বেধা নিস্থির ও*ন্ুস্থির নামে বিখ্যাত গণদ্দিতয় সম্প্রদ্দান করি- 
লেন। অনস্তর পুষ! পাণিত)জ ও কালিক নামক ছুই মহাবল গণ প্রদান করিলে ॥ ৬৬ ॥ 
হিমবান্ ন্বর্ণমাল ও ঘন নাঁমে ছুই প্রধান প্রমথ তদীয় আনুচর্য্যে নিযোজিত করিয়। দ্লেন। 
তদনস্তর বিদ্ধ্যগিরি, অতিকৃষ্ণ পার্ধদ ॥ ৬৭ ॥ বরুণ স্থবর্। ও অতিবর্চা, ন।গ সকল সংগ্রহ, বিগ্রহ, 
জয় ও পরাজর ॥ ৬৮॥ আন্বক] উন্মাদ, শঙ্কুকর্ণ, পুষ্পদস্ত, বাঁযু ঘল ও অতিঘস নামক অনুচর- 
দ্বধয & ৬৯॥ ও অংশুমান্ গণ পঞ্চ প্রদান করিলেন। তাহাদের নাম পরিঘ, বটক, ভীম, দহ ও 

অভিদহন ॥ ৭০॥ যম প্রমথ, উন্মথ, কালসেন, মঙ্থামুখ, তালপত্র ও কালঙজজ্ঘ নামক ছয় 
গণ || ৭১ ॥ ধাতা স্ুপ্রভ ও শুভকর্শী, মিত্র স্থুত্রত ও সত্যসন্ধ ॥ ৭২ ॥ এবং যক্ষেরা অনত্ত, 

শংকুপীঠ, নিকুম্ত, কুমুদ্, অনুজ, একাক্ষ, কুনটী, চক্ষু, কিরীটী, কলশোদ্রর ॥ ৭১॥ স্থৃচীবজ্,. 
কোকনদ, প্রহাঁস, প্রিয়ক, অড্যুত এই পঞ্চদশ গণ গহের সাহা য্যার্থ নিয়োগ করিয়া দিলেন ॥৭9। 
অনস্তর কালিন্পী কলকন্দ, নন্দ! রণোত্কট, গোদ্দাবরী সিন্ধুযাত্র, তমসা অদ্রিও কম্পক |৭৫॥ 
শীতা সহম্রবাহু, বঞ্জুলা শ্মিতোদর, মন্দা'কনী গন্ধ, বিপাশা প্রিয়ঙ্কর ॥ ৭৬৪ প্ররাবতী চতু- 

দং্, অবি শোড়শ, কৌশিকী মাঁজ'র, গৌতমী ক্রথ ও ক্রোর্চ ॥ ৭৭ ॥ বাহুদ1! শতশীর্ধ, বাহা 
গোনন্দ ও নন্দিক, ভীমরথী ভীম, সরযূ বেগারি ॥ ৭৮॥ ক।লী অষ্টবাহছ, গণকী স্থবাছ, মহ!নদী 
চিত্রদেব, শিপ্রা চিত্ররথ 1৭৯।॥ কুছ কুবলয়, মধুদক মধুবর্ণ, ধূতপাপ] জন্ব ক, বেত্রা শ্বেতানন 1৮০। 
বেণী স্বত, রেব! সাঁগরবেগ, কাঞ্চন প্রভাবার্থসহ ও কনকেক্ষণ ॥ ৮১ ॥ বিমল] গৃথবক্ত; 
মনোহর! চাঁকুপত্র, ধৃতপাঁপা মহাঁরাব, কর্ণ! বিক্রমসঙ্লিভ ॥ ৮২ ॥ ওঘবতী ন্গ্রসাদ ও ক্থবেণু, 
বিশাল! বজ্ঞবানধ ॥৮৩॥ এবং কুটিল। ইন্দ্তুল্যবলবিশিষ্ট ব্রিংশৎ গণ প্রদান করিলেন। এ গণ 



৫৭শ, অধ্যায়ঃ |] বামনপুরাণমূ। ২৩৭ 

কুটিল। তনয়ান্ প্রাদাভ্রিংশচ্ছক্রবলান্ গণান্। করালং সিতকেশং চ কৃষ্ণকেশং জটাধরা ॥ ৮৪ । 
মেঘনাদং চতুর্দ-দ্ং বিদ্যুজ্জিহ্বং দশাননং। সোমাপ্যার়নমেবোগ্রং দেবযাঞ্জিনযের চ ॥৮৫॥ 
ংসাপ্যং কুগজঠরং মুদগণ্রীবং হয়াননং। কৃরর্থীবং চ পঞ্চৈতান্ দছ্ঃ পুত্রায় কতিকাঃ | ৮৬ ॥ 

স্থাগুজংজ্বং কুস্তবক্ত,ং লাহজজ্বং মহাননং। পিগাকরঞ্ পঞ্চভোন্ দছুঃ হ্ন্দায় চর্যরঃ | ৮৭ | 
নাগজিহবং চন্দ্রতাসং পাণিকুর্মমশিক্ষকং । চাষবত্তং চ জন্বকং দদৌ তীর্ঘং পৃথুদকং ॥ ৮৮॥ 
চক্রতীর্ঘং সক্রাধ্যং মকরাখ্যং গয়াশিরঃ। গণপঞ্চ শিবং নাম দদৌ কনখলং শ্বকং | ৮৯ ॥ 
বন্ধুদতং চাঁজিশিরা বাহুশালং চ পুফরং। সর্রবোজসং মাহিষকং মানসঃ পিঙ্গলং তথা ॥ ৯ ॥ 
কুদ্রমৌশনসঃ প্রাদততোন্ত।ন্মাতরো দছ্ঃ। বনুদাঁমং সোমতীর্গ প্রভাদে! নন্দিনীঘপি ॥ ৯১ ॥ 
ইন্দ্রত রং বিশোকাং চ উদপানো ঘনম্বনাং। সপ্তসারস্মভঃ প্রাদ[ন্মাতরশ্চতুরোধডুতাঃ ॥ ৯২ ॥ 

গীতপ্রিয়াং মাধবীং চ তীর্থনোমংস্মিতাননাং। একচুড়াং নাগতীর্ঘঃ কুকুক্ষেত্রং ফলাম্পদং॥ ৯৩ | 
ব্র্মযোনিশ্চগুশিতাং ভদ্রকালী ত্রিধিষ্টপং। রোগ্তীসেও্ীপোমভেত্তীং প্রদাদ্দিরদপাবনঃ ॥ ৯৪ ॥ 
মোপলীয়াং মহা প্রাদ]চ্ছালিঙ্কীং মানপে হদঃ। শতঘণ্ট|ং শতানন্দ। তথে।লুখলমেথলাং ॥॥ ৯৫॥। 

পদ্মাবতীং মাধবীং চ দদৌ বদরিকীশ্রমং । ুষমামেকচুক্াং চ দেবী ধমধমাং তথা ॥ ৯৬ ॥ 
উৎ্কাথনা বেদমন্ত্ং কেদারে। মাতরো। দদৌ । স্থনক্ষত্রং কলুলাঞ্চ সুপ্রভাতং স্ুমদং | ৯৭|| 

দেবমত্রাং চিত্রপেনাং দদৌ রৌরমহালয়ঃ। কোটরামুদ্ধ।বেণঞ্চি শ্রীতীং বাহুপুত্রিকাং || ৯৮ ॥ 
পতিতাং কমলাক্ষীক্চ প্রয়াগো মাতরে৷ দদৌ। সুষমাং মধূপিঙ্গাঞ ক্ষান্তিং দহদহাং পর ₹॥৯৯| 
প্রা?1ৎ খেটকরাং চা্ঠাঁং সর্বপাপবিমোচনঃ | সন্তানিকং চ বিকলাং ক্রমুকাং বরবাসিনীং|1১০৭| 
লেশ্বরীং ককুটিকাং সুদ্বামা লোহমেখলাং।  বপুল্লত্যুল্কাক্ষী চ কোকনাম! মহাসনী। 
রৌন্ত। কর্কটিব। তু শ্বেততীর্ঘে। দদৌ ত্িমাং ॥ ১০১।। এতানি ভূতানি গণাংস্চ মাতরো দৃষ। 
০০ 

জর সপ শা ০০ পাপা অ+ 

তাহ।র তনয়। জটাধর| করাল, নিতকেশ, কৃষ্ণকেশ , জটাধর, মেঘনাদ, চতুর্দদং্ব, বিদ্যাজ্জিহব, 
দশানন পোমাপ্যায়ন, উগ্র, দেবযাজী ॥ ৮৪1৮৫ ॥ এবং কুতিকার। হংসাশ্, কুগুজঠর, ফুদগঞ্রীব- 
হয়ানন, কৃম্মথীৰ এই পঞ্চ গণ, পুত্রের অন্ুচরকব্ধপে নিখোগ করিয়। দিলেন ॥ ৮৬॥ খধিগণ স্থাপু- 
জংঘ, কুম্তবক্ত., লাহজংঘ, মহানন, ও পিগারক এই পঞ্চ গণ প্রদান করিলেন ॥৮৭॥ পৃথুদক 

তীর্থ নাগজিহব, চক্্রভা, প.ণিকৃর্থ, অশিক্ষচ, চাপবক্ত, জন্বুক|৮৮।॥ কনখল চক্রতীর্ঘ, 
মকর।খ্য, সুচক্রাখ্য, গয়।শিরঃ ৪ শিব ॥ ৮৯ ॥ পু্রতীর্থ বন্ধুদ্, অ|জশির! ও বাহুশাল ; মানস- 
তীর্থ সর্বৌজন, মাহিষ ও পিঙ্গল।৯০॥ ওশনস রুদ্র ও মাতৃকার! অন্তান্ত গণ মম্প্রদান করিলেন। 
অনস্তর সোমতীর্ঘ বঙ্ছ্্াম, প্রভাস নন্দিনী ॥ ৯১ ॥ ইন্ত্রতীর্থ বিংশাক॥ উদপান ঘনম্বন1, সপ্ত 
সারম্বত অদ্ভুতম্বভাববিশিষ্ট গীতপ্রিয়া, মাঁধবী তীর্থনেমি ও শ্মিতানন নামে বিখ্যাত মাতৃকা- 
চতু্য় নাগতীর্ঘ একচুড়া, কুরুক্ষেত্র ফথাম্পদ॥ ৯২॥॥৯০| ব্রন্ষবাঁনি চণ্ডশীত। ভদ্রঞালী 
ত্রিপিষ্টপ, দ্বিরদপাবন রৌত্তীসেগ্ীপোষভেন্তী ॥ ৯৪ ॥ মাঁনসহ্দ শালিক! শতানন্দ। শতঘণ্টা 
ও উলৃখলমেখল। ॥ ৯৫ ॥ বদরিক্াশ্রম পন্মাবতী, মাধবী, স্থষমা' ও একচুড়॥ দেবী ধম্ধমা ॥ ৯৬। 
উৎকীর্থনী বেদমন্ত্রা, কেদার মাতৃকাদমূহ, স্নক্ষত্র কনূল।, সুপ্রভাত, সুমঙ্গল ॥ ৯৭ ॥ বৌদ্রমহালয 
দেবমিত্রা, চিত্রসেনা, কোটরা, মূর্ধবেণা, শ্রীমতী, বানুপুত্রিকা ॥ ৯৮ ॥ পতিত! ও কমলা, 
সর্বপাপবিমোচন প্রয়াগ মাতৃকাপমূহ, স্থযম, মবুপিঙ্গা, ক্ষান্ত, দহদহ ॥ ৯৯॥ খেটকরা, 
সন্তানিক।, বিকল, ক্রমুক1» বরবাপিনী ॥ ১১০ ॥ জলেশ্বরী ও ককু টিকা, স্থদাম] লোহ্কমথল।, 

শ্বেততীর্থ বপুত্মতী, উল্,কাক্ষী, কোকনামা, মহাসনী, নৌদ্রা, কর্কটিক। ও কুওা প্রদান 
করিল ॥ ১৪১ ॥ 



২৩৮ বামনপুরাঁণম্ ॥ [৫৮শ, অধ্যায়ঃ | 

মহাত্ম! বিনতাতনুজঃ। দদৌ মঘুরং স্বন্থতং মহাঁজবং তথারুণত্তাত্চুড়ং চ পুত্কং || ১৭২ ।। 
শক্তিং হুতাশো হস্রিস্ুতা চ বন্ত্রং ?৩ং গুরুঃ সা কুটিল! কমগুলুং । মাঁলাং হরি; শুলধরঃ পতাকং 
কে চহারং মঘবান্ুরস্তঃ || ১৭৩ ॥ গণৈবৃতৌ মাতৃভিরধ্বযাঁতে। ময্রূসংস্থো। বরশক্তিপানিঃ | 
সেনাধিপত্যে স কৃতে! ভবেন ররাজ হুর্ষ্যোব মহাবপুক্মান্।। ১০৪ ॥ 

ইতি শ্রীবামনপুরাণে কাগ্ডিকেয়।ভিযেকে নাম সপ্তপঞ্চাশতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৭ | 

অফ্টপঞ্চাশতমোহধ্যায়ঃ। 
গুলস্ত্য উবাচ। সেনাপতে)ভিষিত স্ত কুমারে৷ দৈবতৈরথ । প্রণিপত্য ভবং ভক্ত) গিরিজাং 

পাবকং শুচিং||১। বট. কৃত্তিকাশ্চ সরসা প্রণমা কুটিলামপি। ব্রদ্মাণঞ্চ নমস্কূত্য ই?ং 
বচনমত্রবীৎ | ২॥ 

কুমার উবাচ। নমো! ভগবত"ং দেবীমে|ং ন.মাহস্ত তপোধনাঃ। যুদ্বতপ্রলাদাজ্জেষ/|মি 
শত্র মহিষতারকৌ । ৩॥ শিশুরম্মি ন জানামি বক্ত ২ কিঞ্চন দেবতাঃ। দীয়তাং ব্রন্মণ! সার্ধম- 
স্ুজ্ঞ|ং মম সাংগ্রতং ॥৪ ॥ ইত্যোবমুক্তে বচনে কুমারেণ মহাজন! । মুখং নিরীক্ষ্য তদ্যৈব 
সর্ধবে বিগতসাধ্বসাঃ ॥ ৫॥ শঙ্করোপি স্থতমেহৎ সমুখায় প্রজাপতিং ! আদায় দক্ষিণে পাণৌ 

্ন্নান্তিকমুপাযযৌ ॥ ৬॥ অথোম। প্রাহ তনয়ং পুত্র এহেহি শক্রুহন্। বনস্ব চরণৌ দিবেটো 
বিষ্োলেণকনমন্কুতৌ ছি ৭॥ ততো বিহ্তাহ গুহঃ কোয়ং মাতর্বদন্ম মাং। যন্যাদরাৎ প্রণা- 

মোয়ং ক্রিয়তে মদিধৈর্উনৈঃ ॥৮॥ তং মাত প্রাহু বচনং কুৃতে কর্্মণি পদ্মভূঃ। বক্ষ্যতে তব 
মর পপি 

মহাত্মা গরুড় এই সকল গণ ও মতৃকাগণকে দর্শন করিয়া, স্বীয় পুত্র মহাবেগ ময়ুরকে 
অরুণ নিজাত্মন্ম তাঅচুড়কে প্রদান করিলে ॥ ২০২॥ হুতাশন শ্তি, অদ্রিস্থৃতা বস্ত্র, গুরু দণ্ড, 
কুটিল কমগুলু, হরি মাল।, শুলপাণি পতাকা ও ইন্দ্র ক্ঠহার প্রদ/ন করিলেন ॥ ১০৩ ॥ তখন 

মহাবপুন্মান্ কাঁর্ডিকেয় গণ সকলে পরিবৃত, ম্বাতৃগণে অন্ুন্থত ও মমুরে অ'ধিত এবং মহাদেব 

কংক দেনাধিপত্যে নিষোজিত হুইগা, হস্তে বরশক্তিধারণপূর্বক স্থধ্যের স্যার, বিরাজত 

হুইলেন॥ ১০৪ । 
ইতি শ্রীবা মনপুকাণে কার্ভিকেয়াভিষেকনামক সপুপঞ্চ,শতভম অধ্যায় ॥ ৫৭ ॥ 

পুলঝ্ত্য কিলেন, কুমার দেবগণ কর্তক সেনাপতি নিযোজিত হইয়া, ভক্তিসহক|রে মহা- 

দেবকে প্রণিপ।ত, গিরিনন্দিনী, অগ্নি ॥১॥ ছয় কৃত্তিক। ও কুটিলাকে প্রণাম এবং ত্রহ্মাকে নমস্কার 
করিয়া, বক্ষ্যমাণ বাক্যে বলিতে লাগিলেন ॥ ২॥ ভগবতী দেবীকে নমস্কার। হে তপোধন- 
গণ! আমি আপনাদের প্রসার্দে শত্রু মহিষ ও তারককে জয় করিধ ॥৩।॥ হে দেবগণ! 

আম শিশু, কিছু বলিতে জানি না। অতএব, সম্প্রতি ব্রন্মার সহিত মিলিত হইয়া, আমারে 

অনুজ্ঞ। প্রদান করুন ॥ 3 ॥ 

মহাত্ব। কুমার এইগ্রকাঁর বাঁক্য প্রয়োগ করিলে, সকলে বিগতলাধ্বস হইয়া, তদীয় মুখ 
নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫1 শঙ্কর পুক্রত্নেহের বশবর্তিতা প্রযুক্ত সমুখিত হুইয়', 
গ্রজাপতিকে দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিয়া,' কুমারে্স অস্তিকে গমন করিলেন ॥ ৬।॥ তখন উম 
তাঁছারে কহিলেন, হে পুত্র! হে শক্রহস্তা! আগমন কর এবং বিষ্ণর সর্বালোকনমন্কৃত চরণ- 
যুগল বন্দনা! কর ॥ ৭॥ গুহ এই কথাঁয় হাঁস্য করিয়া কহিলেন, মাতঃ | ইনি কে; আমারে 
বলুন। মদ্ধিধ লোকমাত্রেই আদরসহকারে ইঞ্ঠারে প্রণাম করিয়। থাকে ॥৮॥ জননী তাহারে 
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যোয়ং হি মহাস্ম। গরুড়ধ্বজঃ ॥৯॥ কেৰলং ত্বিহ মাং বেদ'ত্বপিত! প্রাহ শঙ্কর; । নাস্ঠঃ 

পরতরোল্মান্ধ বমণ্ে চ দেহিনঃ ॥ ১০ ॥ পার্বত/। গদিতে স্বন্দঃ প্রণিপত্য জনার্দনং। তস্তথৌ 

কৃতাঞ্জলিপুটন্বাজ্ঞাং প্রার্থরভেইচ্যুতাৎ ॥ ১১॥ কৃতা্জলিপুটং স্কন্দং ভগবান্ ভূততাবনঃ। 

কৃত্ব। শ্বস্তায়নং দেবে! হানুজ্ঞাং প্রদদৌ ততঃ ॥ ১২। 
নারদ উবাচ। যত্তৎ স্বস্তযয়নং পুধ্যং কৃতবন্ গরুড়ধ্বজ | শিখিধ্বজায় বিপ্রর্ধে তন্মে 

ব্যাখ্যাতুমর্ছমি ॥ ১৩ ॥ 
ৰ 

পুলস্ত্য উবাচ। শৃণু স্বস্তযয়নং পুণ্যং যৎ প্রা ভগবান্ হরিঃ। হ্বন্দস্ত বিজয়ার্থায় বধায় 

মহিষন্ত চ ১৪ ॥ ও স্বস্তি কুরুত ং ব্রন্ধা পদ্মযোনীরজোগুণঃ। ম্বত্তি চক্রাঙ্কিতকরে। বিষুঃ 

স্তে বিদধাত্বজঃ ॥ ১৫॥ স্বস্তি তে শঙ্কর! ভক্ত্যা সপত্বীকো বৃষধ্বজঃ। পাবকঃ স্বস্তি তুত্যঞ্চ করোতু 

শিধিবাহনঃ ॥ ১৬॥ দিবাকরঃ স্বন্তে করোস্ত চে সদা দোমঃ স ভৌমঃ স বুধো গুরুণ্চ। কাব্য? 

সদ! দ্বত্তিকরোত্ত তুক্যং শনৈশ্চরঃ স্বস্ত/য়নং করোতু ॥ ১৭। মরীচিরত্রিঃ পুলহঃ পুলস্ত্ঃ 

ক্রতুর্বসিষ্ঠো ভূগুরংগিরাশ্চ । মৃগাংকজন্তে কুরুতাদ্ধি মগলং মহ্ধয়ঃ সপ্ত দিবিস্থিতাশ্চ যে ॥ ১৮ ॥ 

বিশ্বেশ্বিনৌ সাধ্যমরুগণীগ্রয়ো! দিবাকরাঃ শৃলধয়। মহেশ্বরাঃ। যক্ষাঃ পিশাচ ব মবোহধ 

কিন্ররাস্তে স্ব্তি কুর্বন্ত সদোদ্যতান্ত্রমী ॥ ১৯ % নাগাঃ ম্ঘপর্ণ' সন্সিতঃ সরাংসি ভীর্থনি পুণ্যানি 

হদাঃ সমুস্ত্রাঃ । মহাবল! তৃতগণা গণেন্্ান্তে স্বস্তি করব সদোদ্যতান্বমী ॥ ২৭ ॥ ন্বস্তি দ্বিপা- 

দিকেভাশ্চ চতুষ্পাদেভ্য এব চ। স্বস্তিতে বহুপাদেতান্ত্পাদেত্যোত্বনাময়ং॥ ২১ ॥ প্রার্দিশং 

স্পা সিল পাপা ৮ 

কহিলেন, দেবকার্ধ্য সমাপ্ত হইলে, পন্মযোনি এই মহাত্মা গরুডধবত্তের পরিচয় প্রদান করি- 

বেন || ৯॥ কেবল তোমার পিতা মহাদেব আমারে ইহার সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেনঃ আমর! 

বাঁ অন্ত কৌন দেহীই ইহ অ(পক্ষ। শ্রেষ্ঠ নহি ॥ ১০ || 

পাব্বসভী এইরূপ বলিলে, কুমার জনার্দনকে প্রণিপাত করিয়।, তর্দীয় আজ্ঞা প্রার্থনায় 

কৃতাঞ্জলিপুটে দঞ্জায়মান রহিলেন || ১১॥। তখন ভুতভাঁবন ভগবান্ দেব কৃত!ঞ্জলিপুট স্কন্দকে 

্বস্তযয়ন করিয়া, অন্ধজ্ঞ! গদান করিলেন || ১২ ।। 

নারদ কহিলেন, গঞ্ড়ব্বজ শিখিধ্ঞ্জকে তৎকালে থে পরমপবিত্র স্স্ত্যয়ন করিয়াছিলেন, 

হে বিগ্র্ষে! আমারে তাহা বলুন ॥ ১৩॥ 

পুলস্ত্য কহিলেন, ভগব।ন হরি কার্তিকেয়ের বিজয় ও মহিষের বধার্থ বে পরমপবিতর স্বস্তযয়ম 

করিয়াছিলেন, বলিতেছি, শ্রবণ করুন ॥ ১৪ ॥ পল্মযোনি রজোগুণ ব্রহ্মা তোমার স্বন্তি বিধান 

করুন। চক্রাস্ষিতহস্ত বিধু, তোম|র সন্তি সম্পাদন করুন ॥ ১৫॥ বৃষধ্বজ মহাদেব পড়ীর সহিত 

মিলিত হইয়া, ভক্তিসহকারে তোমার স্বস্তি সংবিধান করুন। শিখিবাহন পাবক তোম।র শ্বন্তি 

সম্পাদন করুন ॥ ১৬॥ দিবাকর, ভৌমসহিত চক্র বুধমহিত গুরু; ইহার! সর্বদ। তোমারঃস্ক্তি 

সম্থিধান করুন। কাব্য নিয়ত তোমার শৃস্তি সম্পাদন করুন। শনৈশ্চর তোমার স্বস্ত্যয়ন বিধান 

করুন ॥ ১৭ ॥ মরীচি, অত্র, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, বশিষ্ঠ, ভৃগু, অঙ্জিরা, সোমাত্মজ+ এবং 

র্ন্থ সপ্ত মহ্র্ধি সর্বদা] তোমার মঙ্গল করুন ॥ ১৮৪ বিশ্বেদেবগণ, অশ্বিনীকুমার, সীধ্যগণ, 

মরুদৃগণ, অগ্নি সকল, আদিত্যগণ, শূলধারা মহেশ্বরবর্গ, ষক্ষ ও পিশাচগণ, আষ্টবন্ু ও কিন্নর়গণ 

সকলে সর্বদা উদ্যত হইয়া, তোমার শ্বস্তি বিধান করুন| ১৯1 নাগগণ, ন্পর্ণসকল, সরিৎ 

৪ সরোবরসমূহ, পবিত্র তীর্থ ও হদসম্ত, সমূদ্রসমুদায়, মহাবল ভূতগণ, ও গণেন্রসকল সর্বদ] 

সমুদ্যত হইয়া, তোমার দ্বস্তি বিধান করুন| ২৭ & দ্বিপগণ ও চতুষ্পদগণ হইতে তোমার 

্বন্তি ংবিহিত হউক । বহুপাদ ও অপাঁদগণ তোমার স্ব্তি সাধন করুক ॥২১। বজী তোমার 
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রক্ষতা স্বল্প দক্ষিণ ং দণ্ড ২₹:। পাশী প্রতীচীমবতু যক্ষেশঃ পাতু চোত্বরাং ॥ ২২॥ বহ্ছি- 
্দক্ষিণপূর্ববান্ত কুবেতরা দ গাপরাং।  প্রতীচীমুত্তয়াং বাযুঃ শিবঃ পুর্ববোত্তরামপি ॥ ২৩। 
উপরিত।ৎ ঞবঃ পাতু হধস্চ চ্চ ধরাধরঃ। মুশলী ল1ংগজী বজী ধনুম্মানস্তরেযু চ | ২৪ ॥ বাত্বাহে।খু- 
নিধৌ পাতু পূর্গে পাতু নৃকেসরা। সামবেদধ্বনিঃ শ্রীমান্ সর্বতঃ প:তু মাধব | ২৫। 

পুলন্তা উবাচ। এবং কুরস্বস্তয়নো গুহঃ শক্তিধরোহ্গ্রণীঃ। প্রণিপত্য স্ুয়ান্ সর্ব্বান্ 
খমুৎপপাত ভূতলী:ং ॥২৬॥ তমন্যেচ গণাঃ সর্বে দেবাম্চ মুনিদৈবতৈঃ। অসজগ,ঃ কুমারং 
তে কামরূপা বিহুজমাঃ ॥১৭॥ মাতর়শ্চ তথ সর্বাঃ সমুৎপেতুন ভন্তলং। সমং্কন্দেন বলিনো। 
হস্তকাম! মহাম্বরন্।২৮॥ ততঃ ল্দীর্ধমধবানং গত্ব। হ্বন্দোহববীদগণ|ন্। ভূম্যাং তূর্ণং 
মহাবীর্ষাঃ কুরুধ্বম তরুণ ।২৯॥ গণা গুহবচঃ শ্রতা অবশীর্য। মহীতলং। আরাৎ পর্ববত- 
মভ্যেত্য নাদং চক্র্ভযস্করং॥ ৩* ॥ তন্সিনার্দো মহীং সূর্বামাপূর্যয চ নভত্তলং। বিবেশার্ণব- 
রন্ষেণ পাতালং দানব!লংং | ৩১ ॥ শ্রুক্ঃ স মহিষেণাথ তারকেণ চধীমতা | বিরোচনেন 
কৃম্তেন নিকুস্তেনাস্থরেণ চ ॥৩২॥ শ্রুত্বা চ সহসা নাদং বজশাতেপমং দৃঢ়ং। কিমেত'দতি 
সঞ্চিতা তুর্ণং জগ্মস্তদাদ্ধকং | ৩৩॥ ভে নমেত্যান্ককেনৈব সমং দানবপুঙ্গবাঃ। মন্ত্রয়ামা্- 

কুদ্িগ্ান্তচ্ছব্বং প্রতি নারদ ॥ ৩৪ ॥ মন্ত্রৎৎন্থ চ দৈত্যেঘু পাতালাৎ ুকরাননঃ। পাত।ল- 
কেতুর্দেতোন্দ্রঃ সংপ্রাপ্তে'হথ রলাতলং ॥ ৩৫ ॥ স বাণবিদ্ধে ব্গিতঃ কম্পমানো মুুমুঃ। অব্র- 
বদ্চনং দীনং দমত্যযেত্যান্ধকাস্ুরং ॥ ৩৬ 

পূর্ব দিক, দণ্ডধর তোমার দক্ষিণ দিক্, পাশী তোম।র প্রতীচিদিকি ও যক্ষেশ্বর তোমার উত্তর 
দিকৃ রক্ষ] করুন ॥ ২২।।' বহি দক্ষিণপূর্র্ব দিক্, কুবের দক্ষিণপশ্চিম দিক, বায়ু প্রতীচী ও 
উত্তয় দিক্, ও শিব তোমার পূর্বোত্তর দিক পালন ভ্ররুন || ২৩।। ফ্ুবঃ ভ্োমার উপরিষঠাৎ 

রক্ষা! ও ধরাধর তোমার জধস্তাৎ পালন করুক ।. আর, ?মুশলী, লাঙ্গলী, বজী ও ধন্ুক্মান্ 
তোমার অস্তর সকল রক্ষা! করুন || ২৪1 বারাহ তোমারে সাঁশরে, নৃকেশরী কুর্গের এবং 
সামবেদধরনি শ্রীমান্ মাধব সকল দিকে ও সকল স্থলে তোমারে কক্ষা করুন ॥| ২৫ || 

পুলস্ত্য কহিলেন, তগবান্ মাধব এইরপে নস্ত্যয়ন করিলে, সকলের অগ্রণী শক্তিধর গুহ 
সমুদ্ায় স্থরবর্গকে প্রণিপাঁত করিয়া» ভূতল হইতে গগন তলে উৎ্পতিত হইলেন ॥ ২৬॥ খন 

অন্তান্ত গণ সকল ও দেবগণ মুনিগণের সহিত তাহার অন্ুগমন করিলেন । তীহারা সকলেই 
কামরূপ ॥ ২৭ ॥ তদ্দর্শনে মাতৃকাঁগণও আকাশে উতৎপতিত হইলেন । তাহারা স্বন্দের সস্থিত 
যোগঞ্ান করিয়া, মহাবল মহাস্থরদিগকে বধ করিতে অভিলাষিণী হইলেন ॥ ২৮॥ অনস্তর 

কুমার স্থদীর্ঘ পথ গমন করিয়া গণ সকলকে বলিঙ্গেন, হে মহাবীধ্য লকল! তোমরা সত্বরে 
ভূমিতলে অবতরণ কর ॥২৯॥ গণ নকল গুহের আদেশান্থসাঁরে মহাভয়ঙ্কর শব করিতে 
লাগিল ॥ ৩৭ ॥ সেই শব্দ, সমুদায় ম্হীত্ভল ও গগনতল সর্বতোভাবে পূর্ণ করিয়া, অর্ণবরন্ধ যোগে 
দানবগণের আলয় পাতালতলে প্রবেশ করিল ॥ ৩১ ॥ এবং মহিষ, ধীখান্ তারক, বিরোচন, 
কুম্ত, নিকুস্ত, এই সকল মহান্থরের শ্রুতিবিষয়ে পতিত হইল ॥ ৩২ ॥ তাহারা সকলে এই 
বজপাতোপম দৃঢ় শব পহস1 শ্রবণ করিঃ1, ইহা কি, এইপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে, 
সত্ররে অদ্ধকাস্থরের অত্তিকে গমন করিল ৩৩ সেই সকল দানবপুঙ্গব অন্ধকের সহিত 
সমেত হইয়া, উদ্বিগ্ন হ্বদয়ে সেই শব্দলক্ষ্যে মন্ত্রণা করিতে ল!গিল ॥ ৩৪ ॥ তাঁহার। নকলে 

লিত হইয়া, মন্ত্রণা করিতেছে, এমন সময়ে দৈত্যেন্্র শৃকরানন পাতালকেতু পাতাল 
হইতে রসাতলে গমন করিল ॥ ৩£॥ সেবাপবিদ্ধ হইয়াছিল। তজ্জন্ত ব্যথিত ও বারন্থার 
কম্পান্বিত হা, অন্ধকাপ্ঘরের অভিমুখে গমনপূর্বক অতীব ব্যাকুল বচনে কহিল । ৩৬ ॥ 



৫৮শ, অধ্যায়ঃ] বামনপুরাণমূ । ২৪১ 

পাতালক্ষেতুরুবাচ। গতোহহুমাপং দৈত্যেন্ত্র গালবস্াশ্রমং প্রতি । তাঘিধ্বংসঘিতুং যত্ুঃ 
সমারবে। বলামময়া ॥ ৩৭ ॥ যাবচ্ছুকররূপেণ প্রবিশামি তদাশ্রমম্। ন জানেহুং নরং রাঙ্ছগন্ 
যেন মে প্রহিতঃ শরঃ ॥ ৩৮ ॥ শরপভিন্নজক্রশ্চ ভয়ার্ভশ্চ মহাঁজব:। প্রপলাধ্যা শ্রমা ত্ুস্ম(ৎ ম 
চ মাং পৃতোনগাৎ ॥ ৩৯॥ তুরঙ্গখুরনির্ধোষঃ শরীয়তে পরমোন্ুর। তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি বদতঃ শৃক- 
রম্য চ পৃষ্ঠতঃ। তত্তধাদন্মি জলধিং সংপ্রাপ্তে। দক্ষিণার্ণবম্ ॥ ৪০ ॥ যাবৎ পণ্তামি তত্রস্থান্ 
নানাবেষাকৃতীন্রান। কেচিদগর্ডস্তি ঘনবত প্রত্যগর্জংস্তথা পরে ॥ ৪১ ॥ অন্তে চোড়ুর্বয়ং নূনং 
নিহন্মো মহিষাস্থরং । তারকং ঘাতয়ামোদ্য বদন্ত্যন্তে স্ুতেজপঃ ॥ ৪২ ॥ তচ্ছত্বা স্ুতরাং 

আসো মম জাতোহস্ুরেস্বর । মহার্ণবং পরিত্যজ্য পতিতোন্মি ভয়াতুরঃ ॥ ৪৩॥ ধরণ্যাং বিবৃতং 
গর্ভং সমামন্বপক্দ্বলী। তত্তঘাৎ সংপরিভাজা হিরণ্যপুরমাম্মনঃ ॥ 8৪ ॥ তবাস্তিকমন্থু প্রাপ্তঃ 

প্রলাদং কর্ত মর্মে তচ্ছত্ব। চান্ধকে। বাঁক।ং 'প্রান্চ মেঘন্ধনং বচঃ ॥ ৪৫ ॥ ন ভেতব্যং ত্বধ 
তশ্না'ৎ সত্যং গোপগু'ম্মি দানব । মহ্ষিস্ত।রকশ্চোগ্রো বাণশ্চ বলিনন্দন? | ৪৬।। অনাখাধৈব 

তে বীরাল্মন্বস্কং মহিষাদ.ঃ। ন্পরিগ্রহসংসুক্ত1! ভূমিযুদ্ধায় নির্ধধুঃ | ৪৭ || যত্র তে দাকুণাঁ 
কার। গণাশ্চক্রর্মাননং | তত্র দৈতা? মমাজগ্র,ঃ সাধুধাঃ বলা মুুন।) ৪৮  দৈত্যানাং 

পতয়ো রি কার্তিকেযগণ!স্থতঃ ) গনাদ্রব স্হসা স চোগ্রং মাতৃমণ্ডলম | ৪৯] তেযং 

পুরঃমরঃ স্থাণুঃ গ্রগৃহ্য পরিঘং বশী । শুষদয়ৎ পরবলং ক্রব্ধ। কুদ্রঃ পশৃনিব ॥ ৫০ || তন্ন 

হে দৈত্যেন্দ্র! এক মাপ হইল, আমি নালবের আশ্রমে গমন করিয়াছিলাম। এবং 
তাহা একবারেই ধ্বংস করিবার জন্য কৃতযত্র হইযাছিলাম ॥ ৩৭ ॥ আমি যেমন শৃকররূপে 
সেই আশ্রমে প্রবেশ করিতেছিলাম, তেমনি, জাণি না, কোন্ মনুষ্য আমার প্রতি শর 

প্রয়োগ করিল ॥৩৮॥ জক্রদেশ শবাঘাঁতে বিদারিত হওয়াতে, আমি ভার্ভ হইয়া, 
মহাবেগে সেই আশম হইতে পলায়মান হইলে, এ বঝক্তি আমার অন্ুগমনে প্রবুত 
হইল ॥ ৩৯ ॥ হে অন্থুর! তথ্কালে বিপুল তুরগখুরশব্দ অ্পমাণ হইতে লাঁগিল। 
আমার পশ্চাতে থাকিয়া, এ ব্যক্তি আমারে থাক, থাক, বলিতে আরম্ভ করিল ॥ তাহার 
ভয়ে আ'ম দক্ষিণ সাগরে সঙ্াগত হইলাম ॥ 9০ ॥ থায় আমিবা, আমি নানাবেশধারী ও 
নানাকৃতিসম্পন্ন মানবদ্দিগকে দর্শন করিলাম । তাহাদের মূ্প্য কেহ মেঘের ম্যায় গর্জন, 

কেহ প্রতিগর্জন ॥ ৪১ ॥ ও কেহ বা এইরূপ বাক্য প্রঞোগ করিতেছে, আমর। নিশ্চযস্ট 
মহিযান্রন্জে নিহত করিব। অন্ত।ন্ পরমতেজন্বী ব্যক্তরাও বলিতেছে, মামরা তারককে 
বিনাশ করিব ॥ ৪২॥ হে অন্দুরেশ্বর! এই সকল শুনিয়া, আমার অতিমাত্র ত্রাস 
উপস্থিত হইল। তখন আমি ভযাতুর হইয', মহার্ণৰ পরিচ্যাগ করিয়া, ধরণীতে বিবৃত গ্ত- 
মধ্যে পতিত হইলে, এ ব্যক্তি আমার অন্ুপতন করিল। তাহ্!র ভয়ে আমি আপনার হিরণ্যপুর 
পরিত্যাগ কয়] ॥ ৪৩।9৪৪ ॥ ভতবদীষ অস্তিকে আগমন করিলাম, অন্ুগ্রহ্বিতরণে আজ্ঞ। হউক । 

এই কথা শুনিয়া], অন্ধক মঘনিন্বন খচনে কঠিতে লাগিল, তোমার ভয় নাই। আমি সতাই 

তোম]রে রক্ষা করিব । ৪৭ ॥ 
এদ্দিকে, এ কথ শুনিধ!, মহিষ, তারক, বলিনন্দন উগ্রপ্রকৃতি বাণ ॥ ৪৬॥ ইত্য:দি 

বীরবর্গ অন্ধককে ন1 বলিয়াই, স্ব ন্ব পরিকর সহ মিলিত হয়", গ্মিযুদ্ধের জন্য নির্যাণ করিল ॥9৭। 
যেখানে সেই দাঁরুণাকৃতি গণ কল মহাশব্ব করিতেছে, দৈত্যগণ আফুধ হস্তে বলে তথায 
সমাগত হইল ॥ ৪৮॥ £তাহার। কার্তিকেয়ের গণপমস্তকে যেমাত্র দর্শন করিল, তৎক্ষণাৎ 
প্রচগপ্রকৃতি মাতৃমণ্ডল তাহাদের প্রতি ধাবষান হইল ॥ ৪৯ ॥ স্থাধু তাহাদের পুরোগামী 
হইয়া পরিঘগ্রহণপূর্বক ক্রোধভরে কুদ্র যেমন পণশুরিগকে, তদ্রপ পরবল সকলকে সংহার 

৩১ 



২৪২ বামনপুরাণমূ। |৫৮শ, অধ্যায়ঃ । 

মহ্থাদেবং নিরীক্ষ্য কলশোদরঃ। কুঠাঁরং পাণিনদায় হস্তি সর্বান্মহাস্সবান্।। ৫১ | জ্বাল1- 
মুখে ভয়করঃ করেণাদ।য় চাস্ুরং। সারথং সগজং সাশ্বং বিস্তৃতে বদনেহক্ষিপৎ।। ৫২।। দৃণ্ড- 
কশ্চাপি সংক্র্ধঃ প্রথসপাণিং মহাস্থরং। সবাহনং গ্রক্ষিপতি সমুতপাট্য. মহার্ণবে || ৫৩।| 
শঙ্কুকণম্চ মুশলী হলেনাহত্য দানবান্। সংচূর্ণয়তি মন্ত্রীব রাজানং হীনপৌরুযং ॥ ৫৪ || খড়া- 

চশ্বধরো বীরঃ পুষ্পদস্তো গণেশ্বরঃ ৷ দবিধাত্রিধা চ বুধ! চক্রে দৈতেয়দানবান্ ॥৫৪॥॥ পিঙ্গলে। 
দওমুটৈশ্চ যত্র তত্র গ্রধাবতি। তত্র তত্র প্রদৃহ্বস্তে রাশয়ঃ সর্বদানবৈঃ || ৫৬।। হশ্রনয়নঃ 
শুলং ভ্াময়ন্বৈ গণাগ্রণীঃ | নিজঘানাম্থর]ন্ বীরঃ সবাঁজিরথকুঞ্জর|ন | ৫৭ ভীমে। ভীমশিলা- 
বর্ষৈঃ স পুরঃসরিখোইস্ুরান্। নিজঘান যখৈবেক্ত্রো বজবষ্ট্যা নগোভমান্ ॥ ৫৮ 11 রৌদ্রঃ 
শকাঁচক্রাখ্যে। গণঃ পঞ্চশিখো। বলী | ভ্রাময়ন্থুদগরং বেগান্লিজধান বলাদ্িপুন্। ৫৯ ॥ গিরি- 
ভেদী তকেনৈব সারোহং কুঞ্জরং রণে। ভম্ম চক্রে মহাবেগে! রখ রধিনা সহ ॥ ৬*॥ 
নাড়ীজজ্বে! নিপাতৈশ্চ মুষ্টিতির্ভানুনানুরান। কীলীতির্বজতুল্যাতির্জঘান্ বলবান্ুনে ॥ ৬১ ॥। 
কৃশ্বগ্রীবোহয়ণ্রীবা শিরস। চরণেন চ। লুটনেন তা দৈত্যান্ নিজঘাঁন সবাহুনান্॥ ৬২ ॥ 
পিওাকরস্ত তুণ্ডেন শৃঙ্গাভ্যাং চ কলিপ্রিয়ঃ। বিদারয়তি সংগ্রামে দানবান্ সমরোদ্ধতাঁন ॥ ৬৩ ॥. 
ততো দৃষ্টেবমুলং বধ্যমানং গণেশ্বটরঃ | প্রছুদ্রাবাথ মহিষস্তারকশ্চ গণাগণীঃ ॥ ৬৪ ॥ তে 
হন্ধমানাঃ প্রমথা দানবানাং বরাধুধৈঃ।  পরিবার্ধ্য সমংতাত্তে যুযুধুঃ কুপিতাস্তদা ॥ ৬৫ ॥ 
সাস্যঃ পটিশেনাথ জঘান মহযান্ত্বনং | যোড়শাধ্যস্িশুলেন শতশীর্ষো বরাসিনা || ৬৬ ॥ 

সস 
€ সপে 

করিতে লাগিলেন ॥ ৫*॥ তখন গুলশোদর মহাঁদেবকে শক্রবলং-হারে প্রবৃত্ত দর্শন করিয়া, 
হস্তে কুঠারগহণপূর্বক সমুদদায় মহাস্থরকো বনাশ করতে আরভ্ত করিল ॥ ৫১॥ ভয়ঙ্কর জাঁলা- 
মুখ জশ্ব, গজ ও রথের সহিত অস্থুরকে হস্তে গ্রঃণ করিয়া, বিস্তৃত বদনমধো নিক্ষেপ করিতে 

লাগণ ॥ ৫২ ॥ দও্ক্কও অতিমাত্র ত্রৃদ্ধ হইয়া, প্রানপাণি মহাম্থ্রকে বাহনের সহিত সমুৎপা্টিত 
করিয়া, মহার্ণবমধ্যে ফেলিয়া দিল ॥৫৩1 মুসলধারী শঙ্কৃকর্ণ হল দার দানবদ্দিগকে আহত করিয়া, 
মন্ত্রী যেমন পৌরুষহীন রাজাকে, তেমনি তাঙ্ঠাদ্দিগকে সংচুর্ণিত করিতে লাগিল ॥ ৫৪ ॥ খড়া- 
চম্ধর বীর গণেশ্বর পুষ্পদত্ত দৈতেয় ও দাঁনবদিগকে দ্বিধা, ত্রিধা ও বনুধা খণ্ডিত করিয়। 

ফেলিল।। ৫৫॥ পিঙ্গল দণ্ড ও মুণ্ডের সাঁতযে যেস্থানে ধাবম|ন হুইল, সমুায় দ্ানবগণ 
সেই সেই স্থ লঈ বছরাশি দর্শন করিল। ৬॥ গণাগ্রণী সহস্রনয়ন শূল ভ্রামিত করিয়া, অশ্ব, 

রথ ও গজের স ত অস্রদ্দিগকে সংহার ক রতে লাগিল ॥ ৫৭ ॥ ভীম ভয়ঙ্কর শিলাবৃষ্টি সহকারে 

সপরিকর অন্ুরাঁদগকে, বজবৃষ্টিপাভে নগে: মদ্দিগকে ইন্দ্রের ন্যায়, নিহত করিল ॥৫৮॥ চক্রন।মক 
পঞ্চশিথাবিশিষ্ট, অতীব বিকটপ্রকতি, মহাবল গণ সবলে মুদ্রগর ভামিত করিয়া, দৈত্য- 

দিগের প্রাণহরণে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৫৯॥ গিরিভেদ্িনামক গণ তলগ্রহারপুরঃঘর আরোহ 
সহিত কুপ্তর ও মহাবেগন'মক গণ রথিনহিও রথ ভন্ম করিয়া ফেলিল ॥ ৬০ || মহাঁবল নাড়ী- 
জংঘ নিপাঁতন, সুষ্ট্যাঘাত, জান্প্রহার ও বজ্জতুল্য কীলাদকল দারা অন্থরসকলকে সংহার 
করিতে লাগিল ॥ ৬১ কৃর্নগ্রীৰ ও হয়গ্রীব শির ও চরণপ্রহারে এবং লু্নসহকারে বাঁছন- 
সহিত দৈত্যদ্দিগকে যমভৰনে প্রেরণ করিল ॥ ৬২। পিগুাঁকর তুও ঘাঁরা ও কৃলিপ্রিয় শৃজ যুগল 
সহায়ে সংগ্রামে সংগ্রামোদ্ধত দানবদিগকে বিদারিত করিয়। ফেলিল ॥। ৬৩ ॥ 

গণেশ্বরগণ এইরূপে সেই অতুল দৈত্যবল নিহত করিতেছে, দর্শন করিয়া, টৈত্যগণাষ্রনী 
তারক ও মহিষ উভয়ে সবেগে তাহাদের প্রতি ধাঁবমান হইল ॥ ৬৪1 তখন প্রমথগণ দানব- 

গণের বরামুধে হন্তমান হইয়া, ক্রোধভরে চতুর্দিকৃ পরিবৃত করিয়া, যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৬৫ ॥ 

হংসান্য পটিশ বারা মহিষান্থুরকে আঁহত করিলে, যোড়শাখ্য তাহার উপরি দ্রিশূল প্রয়োগি ও 
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শতাধুধস্ব গদয়া বিশোকে1 মুশলেন চ। বন্ধুদত্তত্ব শৃলেন মূর্দি, দৈত্যমতাড়য়ৎ ॥ ৬৭ ॥ তথান্গৈঃ 
পার্ধদৈরুদ্ধে শলশক্াট্রিপটিশৈঃ | ,নাকম্পত্তদ্যমানোপি মৈনাক ইব পর্বতঃ ॥ ৬৮ তারকে| 
ভদ্রক।ল্া। চ ভথোনুখলয়! রণে। বধ্যতেনেকচুড়ায়া! দার্যাতেপরম।যুধৈঃ ॥ ৬৯ ॥ তৌ তাভ্য- 
মানৌ প্রমধৈর্দাতৃভিশ্চ মহান্থরৌ। ন ক্ষোভং জগতভূরীঁরৌ ক্ষোভয়ংতৌ। গণানপি ॥ ৭০ ॥ 
মহিষো গদয়] তৃর্ণ₹ গ্রহারৈঃ প্রমথানপি। পরাঁজিত্য প্রযাতোব কুমারং প্রতি সাধুধঃ || ৭১ ॥| 
তমাপতত্তং মহিষং সুচক্রাক্ষে নিরীক্ষ্য হি। চক্রমুদ্যম্য সংক্রুদ্ধো ররোধ দন্ুনন্দনং || ৭২।। 
গদাচক্রস্কিতকরো গণান্থরমহারথৌ। অযুধ্যেতাং তদ৷ এন্বান্ লতু চিত্রং চ নুটু চ।। ৭৩।। 
গদাং মুষোচ মহিষঃ সমাবিধ্য গণায় ভু। ন্ুচক্রাঙ্ষ নিজং চক্রমুতসসর্জ রথং প্রতি | ৭৪ || 

গদাঞ্ছিহা স্গৃতীক্ষারং চক্রং মহিষমাদ্রবৎ। তত উচ্চত্রুশু্দৈত্যা হা হতো মহিষস্তিতি || ৭৫1 

তচ্ছ ত্বাভ্যদ্রবদ্বাণঃ পাঁশমাবিধ্য বেগবান্। জবান চক্রং রক্তাক্ষং পঞ্চমুষ্টিশতেন হি ৭৬ 
পঞ্চবাছশতেনাপি ন্গুচক্রাক্ষং ববন্ধ নঃ। বলবানপি বাণেন নিশ্রযতুগতিত কৃতঃ | ৭৭ ॥ 
স্ুচক্রাক্ষং স্ুুচক্রং হি বন্ধং।বাণাস্তরেশ হি। দুই দ্রবদগদাপাণিণ্মকরাক্ষো। মহাবলঃ | ৭৮ |) 
গদয! দুর্ধি, পাতেন নিজঘ[ন মহাবসঃ। সচাপি তন সংযুক্ত। ব্রীড়াধুক্কে। যহাঁমম|£ ॥ ৭৯।। স 
সংগ্রামং পরিত্যজ্য শালিগ্রামমুপাযযৌ। বাগোপি মকরাক্ষেণ তাড়িতোভূৎ গরাজুখঃ || ৮০ || 
বভঞ্জ তদবলং সর্বং দৈত্যানাং স্থরতাপস ৷ প্রভজ্য তব্বলং সর্ব দৈত্যানাং তে গণেশ্বর]2 || ৮১ ॥ 
অতিষ্ঠভ্ভ ভূশং ত্রুদ্ধা দৈতান্ বিদ্রাবয়ন কণে। ততঃ স্ববলমীক্ষোব প্রভগ্নং তারকো বলী। 
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শতশীর্ব তাহ রেখরধার খড়গের আঘাত ॥ ৬৬।॥ এবং শ্রুভাযুধ গন্দা, কিশে।ক মুসল ও বন্ধুদতত 

শূল দারা তাহার মস্তক তাড়িত করিল ॥ ৬৭॥ অনস্তর অন্তান্ত পার্বদগণও শৃল, শক্তি, ধ্ি ও 
পটিশ দার। প্রহার করিতে আরম্ড করিলে, সে, মৈন।কপর্বতের্ শ্তায়, কম্পম'ন হইল ন1 ॥ ৬৮॥ 
এ সময়ে ভদ্রকালী, উনৃখল! ও অনেকচূড়া উৎ্কৃ্ট অস্তুধ দকল প্রয়োগ করিয়।, ত'রককে 

আহত ও বিদারিত করিতে লাগিলেন। সেই মহীন্ত্রদ্ধর় প্রমথগণ ও মাতৃমগ্ডলী কর্তৃক 
তাভামান হইয়।, কোনমতেই ক্ষুব্ধ হইল ন'; প্রত্যুত, গণদিগকে ক্ষুব্ধ করিতে লা'গল ॥৬৯।।৭০ ॥ 
মিস সত্বরে গদাপ্রহারে প্রমথদিগকে পরাজিত করিয়', কুমাঞ্জের প্রতি আমুধ হস্তে প্রস্থান 
করিল [৭১ ॥ সুচক্রাক্ষ মহিষকে আপতমান নিরীক্ষণ করিধ।, অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া, চক্র 
উদ্যত করিয়া, তাহাকে রুদ্ধ করিয়া ফেলিল॥৭২॥ তাহার! পরস্পর গদ1 ও চক্রহস্তে লঘু 
চিত্র ও ন্ষুবপে যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥৭৩।॥ মহিষ গদ। সমাবিদ্ধ করিয়।, “চক্রাক্ষের পুতি প্রয়োগ 

করিলে, সেই শ্রচক্রাক্ষ আপনার চক্র তাহার রথলক্ষ্যে নিক্ষেপ করিল ॥ ৭3 ॥ এ সুতীক্ষ অর- 

শোভিত চক্র গদ। ছেদন করিয়', মহিষের প্রতি ধাবমান হইলে, দৈত্যগণ হাহাকারপুরঃসর, মহিষ 
হত হইল, বলিয়া, চীৎকার করিয়। উঠিল ॥ ৭৫ ॥ বাঁণ এ শব শুনিয়। পাশ আবিদ্ধ করিয়া, 

সবেগে অভিগমনপূর্বক পঞ্চমুষ্টিশত দারা সেই চক্রকে আহহ ॥৭৬॥ ও পঞ্চবাহুশত দ্বার! 
সুুচক্রাক্ষকে বন্ধন করিল। এইরূপে স্ুচক্রাক্ষ বলবান্ হইলেও, বাণাস্থর তাহাকে নিশ্রবত্রগতি 
করিয়। ফেলিল ॥ ৭৭ | 

মহাস্থর বাণ সুচক্রবিশিই স্টচক্রাক্ষকে বদ্ধ করিয়াছে, দেখিয়া, মহাবল মকরাক্ষ গদাহস্তে 
ধাবমান হইল ॥ ৭৮ ॥ এবং গ্। মস্তকে পাতিত করিয়। "বাণান্থ্রকে আহত করিল। ম্হ।- 
মনা বাণ আহত হইয়া, লঙ্জাঘিত হইল || ৭৯॥ তখন মকরাক্ষ সংগ্রাম ত্যাগ করিয়। 
শালিগ্ামের সমীপে গমন করিল ।। ৮০ & বাণাস্থুরও তৎকর্তৃক তাড়িত হইয়া, যুদ্ধে 
"্পরাধুখ হইল। হে দেবর্ধে। ত্দর্শনে নমুদ্া দৈত্যসৈন্য রণে ভঙ্গ দ্িল। তখন 
গণেশ্বর গণ লমুদ্রায় দৈত্যবল প্রত করিয়া ॥ ৮১ ॥ অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া, দ।নবদলদলন করত, 
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খভেগাদ্যতকরে দৈত্য প্রহুত্রাব গণেশরান্।। ৮২ ।। পিত্ত 'তনাপ্রতিমেন সাঁসিনা তে 

হংসবক্ত প্রমুধা গণেশ্বরাঃ | ত1 মাতবশ্চাপি পরাজিত] রণে স্বন্বং ভয়ার্ভাঃ শরণং প্রপেদ্দিরে ॥৮৩। 

ভগ্নান্ গণান্ বীক্ষা মহে্বরাত্মজন্তং তারকং সাপিনমাপতত্তং | দৃষ্টেবব শক্ত্যা হৃদয়ে বিভেদ 
স ভিন্রমর্শী] সপতৎ পৃথিব্যাং ॥৮৪।| তন্মিন হতে ভ্রাতরি ভগ্রদর্পে ভয়াতৃরোভুন্মহিষে! মহর্যে। 
সংত্যজ্য সংগ্রামশিরে! ছুরাআ্বা জগাম শৈলং স হিমাচলং চ।।৮৫ ॥ বাণোহথ বারে নিহতেহথ 
তারকে গতে হিমাঁড্রৌ মহিযে ভঙ্বার্তে। ভয়াদ্িবেশোগ্রমপাঁং নিধানং গণৈর্ববলে বিধ্যতি 
সাপরাধে ॥৮৬। হত্বা কুমারো রণমুদ্ধি, তারকং প্রগৃহ শক্তিং মহত জবেন। ময় রমাকুত্া 
শিখগুম্ডিতং যযৌ নিহস্তং মহিযাঙ্থরস্ত || ৮৭ ॥ স্ পৃষ্ঠতঃ প্রেক্ষ্য শিখণ্ডিকেতনং সমাপতস্তং 
বরশক্তিপানিন । কৈলালমুৎস্থজ্য ঠিমাচলং ভগ! ক্রৌঞ্চং সমভোতা গুভাঁং বিবেশ '। ৮৮ || 
টদত্যং প্রবিইং স প্নাকিক্থম্থজুগোপ মত্তাস্তগবান্ গুহোপি। ন্ববন্ধুহস্তা ভবিত! কথং ত্বহং 
বিচিম্তয়ন্নেব ততঃ স্থিতোভৃৎ্।। ৮৯ ॥ তভোভ্যগাৎৎ পুক্করমভ্তবশ্চ হবো মুরারিস্রিদশেশ্বরণ্চ | 
অভ্যেত্য চোচুর্খহিবং সশৈলং তিন্দগ শক্ত্য! কুরু দেবকাধ্যং || ৯০ || তৎ কার্ডিকেয়ঃ প্রিষমের 
তথ্যং শ্রত্ব। বচঃ প্রা সরান বিহন্ত ! কথং ছি মাঁতামহনপ্ত কঞ্চ স্বত্তরং ভ্রাতস্থতঞচ 
মাতুঃ।। ৯১ এষা শ্রুতিশ্চাপি পুরাতনী কিল গায়ন্তি যাং বেদবিদে। মহর্ষয়ঃ | কৃত্ব! চ যশ্যাং 
মতমুভমায়াং ্বর্গং ব্রজস্তি ত্বতিপাঁপনোপি ॥ ৯২ ॥ গাঁং ব্রাহ্মণং বৃদ্ধমথাঁপি চাঢ্যং বালং 
ব্ববন্ধুং ললনাঃ সুভ্গাং। কৃতাপরাধ:মপি নৈব বধ্যার্দাচার্য্যমুখ)। গুরবস্তৃথৈব ॥ ৯৩॥ এবং 

নি ্ত ০ এ চে _শ নি সপ শামী শি শি শতিিশি শি শপ আপাত শস্পাপপিপপিপীগস সপন শট শ দু শশী 

রণমধ্যে অবস্থিত কণ্রতে লাশিল ॥। ৮২ ॥ বলশালী তারক, স্ববল প্রভগ্র হইযাছে, অবলোকন 
করিয়া, খড়েগাদ্যত হস্তে গণেশ্বরগণের প্রতি, ধাবমান হইল ॥৮৩॥ তখন হংসবক্ত. প্রমুখ 

গণেশ্বরনিক্কর এবং মাতৃকানমূহ ০ই অদিন্ত অপ্রতিম তারক কর্তৃক যুদ্ধে পরাজিত ও ভয়ার্ত 
হইয়া, কাণ্তিকেয়ের শরণাপন্ন হইলেন। মহেশ্বরা স্মজ কুমার গণদিগকে ভগ্ন ও তারককে অসি হস্তে 
সমাগত দেখিয়া, শক্তিপ্রহারে তদীয় হৃদয ব্দারিত করিলেন । মর্শস্থল নির্ভিন্ন হলে, তারক 
ধরাতলে পতিত হইল | ৮৪ ॥ ভ্রাতা তারক নিহত ও তগ্নদর্প হইলে, মাহ অতিমাত্র ভীত 
হইয়!, সংগ্রামশির পরিত্যাগ করিয়া, হিমালয়ে গমন করিল ॥০৮৫॥ বীর তারক নিহত ৩ 

মহিষ তয়ার্ভ হুইয়! হিমালয়ে সমাগত এবং গণ কর্তৃক নৈন্য সকল সমাহত হইলে, বাঁণ ভয়বশন্তঃ 
সাগরগর্ভে প্রবিষ্ট হইল ॥৮৬ & এদিকে কুমার রণমন্তকে তারককে সংহার ও শক্তিগ্রহণ 
পূর্বক, |শখওম্ডত ময়ুরে আরোছণ করিয়া, মহাবেগে মহিধান্থরকে বিনাশ করিবায় জন্য প্রস্থান 
করিলেন ॥ ৮৭ ॥ মহিষ বরশক্তি হস্তে শিখগ্ডিকেতন কার্তিকেয়কে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসতে 
দেখয়া, কৈলাস ত্যাগ করিহা, ক্রৌঞ্চ পর্ঝতে সমাগত ও গুহামধ্যে প্রবিষ্ট হইল ॥ ৮৮॥ ভগ- 
বান্ পিনাকপাণিনন্গন গুহও, মহিষ প্রবেশ করিলে, যতুসহকাী(র রক্ষা! করিতে লাগিলেন এব! 
কিরূপে স্ববন্ধুহত্যায় প্রবৃত্ত হইব, এইরূপ চিন্তা ক্রাস্তচিত্তে দণ্ডায়মান রূহিলেন ॥ ৮৯ ॥ ইত্াবসরে 
পন্পযোনি ব্রক্গা, ভগবান্ ভব, মুরারি ও দেবরাঞ্জ অভ্যাগত হইয়া, তাহাকে ক'হলেন, শক্তি- 
প্রহারপুরঃসর শৈলসহিত মহিষকে বিদারিত করিয়।, দেবগণের কার্ধ্য সম্পাদন কর ॥৯। 

কার্থিকেয় এই প্রিয় তথ্য বাক্য শ্রবগ করিয়!, সহস্ত অ.ন্যে স্ুরপিগকে-কহিলেন, আম 
কিরপে মাতামহের নপ্তা, আপনার ভ্রাতা ও জননীর ভ্রাতৃপুত্রকে বিদ্বাপ্জিত করিব ?॥ ৯১॥ 
বেদবিদ্গণ যাহা গান করেন, এবং যাহার অন্ুষ্ঠান করিলে, অতি পাপাক্বারাও স্বর্গে গমন 
করিয়। থাকে, সেই পুরাতনী শ্রুতি এইরূপ প্রচলিত আছে ॥। ৯২ ॥ গো, ব্রাঙ্গণ, বৃদ্ধ, অ'চ্য, 

বালক, স্ববদ্ধু, স্মছুষ্ঠা ও কৃত'পরা”, শন! এবং আচার্ধ/মুখ্য গুরুসম্প্রদায়, ইহাঁদিগকে বধ 



৫৮শ, অধ্যায়ঃ |] বামনপুরাণম্ | ২৪৫ 

জানন্ ধর্মমগ্যং সরেম্্া নাহং বধ্যাং অ্রাতঃং মাতুলেয়ং। যথা দৈত্যোভিগমিষ্যদগহাতত্তথা 
শক্ত) ঘাতয়ধ্যামি শক্রং | ৯৪ । শ্রত্বা কুমারবচনং ভগবান্ মহষে কৃত! মতং স্বহৃদ(য় গুহ- 
মাহ শত্রঃ | মতে! ভবান্ন মতিমান্ বদসে কিমিথং বাক্যং শৃণুষ হরিণ) গদিতং হি পৃর্ববং || ৯৫ || 
নৈকস্যার্থে বহুন্ হস্াদিতি শাজ্েছু নিশ্চবঃ| একং হন্যাদ্বহ,নাং হি ন পাপী তেন জায়তে ।৯৬। 
এতচ্ছ-ত্বা ময়! পৃর্ব্বং সময়ন্তেন চাগ্রিজ। নিহুতো নমুচিঃ পূর্ববং সোদরোপি সহান্জঃ || ৯৭।| 
তল্মাদহনামর্থায় সক্রোঞ্চং মহিষান্থরং। ঘাতয়ন্্ পদাক্রম্য শক্ত্যা পাবকদত্য়া ॥ ৯৮ 
পুরনদরবচঃ শ্রত্ব। কোধাদারক্তলোচনঃ। কুমারঃ প্রাহ বচনং কম্পমানঃ শতক্রতুম্ ॥ ৯৯ ॥ 

মুঢ কিং তে বলং বাহ্বোঃ শারীরং বাপি বৃত্রহন্। যেনাধিক্ষিপসে মাং ত্বং ভুবনে 
মতিমানসি ॥ ১০*॥| তযুবাচ সহত্রাক্ষঃ শ্বতোহং বলবান্ গুহ । তং গহঃ প্রাহ এহোছি যুদ্ধ্যন্ব 
বলবান্ যদি ॥ ১০১ ॥ শক্রঃ প্রাহাথ বলবান্ জায়তে কৃত্তিকাস্থত। প্রদক্ষিণং শীঘ্রতরং 
যঃ কুর্ষ)ৎ ক্রৌঞ্চমেব হি ।।১*২॥ শ্রুত্ব! তদ্বচনং ্কন্দে ময়ূরং প্রোজবঝয তৎক্ষণাৎ । প্রদক্ষিণং 

পাদচারী কর্তং তুর্ণতরোভ্যগাৎ।। ১০৩।।  শক্রোবভীর্যা ন'গেন্দ্রাৎ, পাদেনাথ প্রদক্ষিণাং। 
কুত্বাঁ তঙ্কৌ গুহোভ্যেত্য মূঢ কিংন্দিৎ স্থিতো ভবান্ | ১০৪ | তামন্ত্রঃ প্রাহ কৌটিল্যান্ময়া 
পূর্ব প্রদক্ষণ]। কৃভাস; তত্বয়া পূর্বং কুষারঃ শক্রম্রণীৎ ॥ ১০৫ ॥ অয়] পুরর্বং ময়] পূর্ব্বং 

টা সস পর পর, শা 

করিতে নাই ॥ ৯৩ ॥ হে স্ুরেন্ত্রবর্গ। আরম এবংবিধ অগ্রা ধর্শব অবগত হইয়া, মাতুলেয় 
শ্রাতাকে সংার করিতে পারিব না। দৈত্য যেমন গুহা হইতে অভিগত হইবে, তেমনি শক্তি 
পার! ইহারে সংহার করিব ॥ ৯৪ | 

হে মহর্ষে! ভগবান্ ইল কুমারের এই কথ। কর্ণগো্র ও আপনার হৃদয়ে মত কল্পন' 
কবিধা, তাহারে ক্হিলেন, আম। অপেক্ষ। তুমি বুদ্ধিমান নহ। অতএব, কিঞ্ন্য এরূপ বল- 
-তছ? ভগবান্ হরি পূর্বে যাহা বলিয়াছেন, শবণ কর ॥৯৫॥ একের জন্য বনহুর প্রাণ ইরণ 
করিবে না, তাহাই শান্দের মীমাংসা । বছর জন্য একতবের সংহার করিলে, পাপগ্রস্ত হইতে 
হয না॥ ৯৬॥ হে অগ্রিনন্দন! আমি এইবপ বাকা শ্রবণ করিয়া, পুর্ব্বে মমযস্থাগনপর্ববক 
সোদর ও অন্ুজের সহিত নমুচিরে নিহত করিয়াছিলাম ॥ ৯৭ ॥ অতএব বহুর জন্ক ক্রৌঞ্চের 
সহিত মহ্িষকে পাদ দ্বারা আক্রমণ করিয়া, পাঁবকদত্ত শক্তি প্রহারে সংহার কর॥ ৯৮ ॥ 

পুরন্দরের কথ। শুনিয়া, কুমার ক্রোধে আারক্তলোচন ও কম্পমান হুইযাঁ, কহিতে লাগি- 
লেন ॥৯,॥ হে মৃঢবৃত্রহন্। তোমার শরীরের অথৰ| বাহুর এমন কি বল আছে, যাহাতে 
আমারে অধিক্ষিপ্ত করিতেছ। আর ভূত্তলমধো তুমিই বুদ্ধিমান্ 2॥ ১০০ ॥ 

সহআাক্ষ উত্তর করিলেন, হে গুহ! আমি ন্বতই বলবান্। 
গুহ উত্তর করিলেন, যি ভূ ম বলবান্, তাহা হইলে, আইপ, আমার সহিত যুদ্ধ কর ॥ ১০১ ॥ 
শক্র কহিলেন, হে কৃত্িকাননল ! আমাদের উভয়ের মধ্যে যেব্যক্তি অতি সত্বরে ক্রোধ 

পর্ববতকে গুদক্ষিণ করিতে পারিবে, সেই বলব!ন্ বলিয়া পরিগণিত হুইবে ॥ ১০২ ॥ 
স্ন্দ এই কথা৷ শুনিয়া, ততক্ষণাঁৎ ময়ূর ত্যাগ করিয়া. পাঁদচারে অতি শীঘ্র প্রদক্ষিণ করিবার 

জন্য অভ্যাগত হইলেন ॥ ১০৩ ॥ শক্রও নাগেন্দ্র হইতে অবতীর্ণ হইয়া, পাদচারে প্রদক্ষিণ 
করিয়া, তথায় অবস্থিতি করিলেন। স্কন্দ অভ্যাগত হইয়া, তাহারে কহিলেন, মুঢ় ! কিজন্য 
তুমি অবস্থিতি করিতেছ?॥ ১০৪॥ ইন্দ্র কুটিলতাপ্রকাঁশপুর্ববক তাহারে ,.কহিলেন, আমি 
তোমার অগ্রেই প্রদর্িণ করিয়াছি; পয়ে ভুমি প্রদক্ষিণ করিয়াছ। কুমার ককিলেন। ১০৫ ॥ 
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বিবদস্তৌ পরম্পরং। আগ(ম্যাচুশ্মহেশ।য় ব্রন্মণে মাধবায় চ॥ ১০৬ অথেোবাচ হরিঃ ক্বন্দং 

*ষ্ মর্হসি পর্বতং। যোহয়ং বক্ষ্যতি পৃর্ব্ং স ভবিষাতি মহাবলঃ ॥ ১০৭ ॥ তন্মাধববচঃ শ্র্া 
ক্রোঁঞ্চমভ্োভ্য পাঁবকিঃ | পপ্রচ্ছাপ্রিমিদং কেন কৃতং পূর্বং প্রদক্ষিণং ॥ ১০৮ ॥ ইত্যেবমুক্ত? 
ক্রৌঞ্দ্ত প্রাহ পূর্বং মহামতিঃ। চকার গোত্রতিৎ পূর্বং তবয়া কৃতমথে| গুহ || ১০৯ ॥| এবং 
ক্রবস্* ক্রৌঞ্চং ন ক্রোধাৎ প্রস্করিতাধঃঃ। বিভেদ শক্তাা কৌটিল্যান্মহিসেণ সমং তদা ॥ ১১০ 
তশ্মিন্ 9 তনয়ে বলবান্ স্বনাভো ৰেগেন ভূমিধরপার্থিবজন্তথাগাৎ্থ । ব্রন্দেন্্ররত্র ধরুদশ্ি- 

বন্প্রধান। জগ” 'দবং মহিমমক্ষ) হতং গুহেন ॥ ১১১ | স্বমাতুলং বাক্ষ্য বলা কুমারঃ শতং লমুৎ- 

পাটা নিহস্তকামঃ। নিবণ্রতশ্তক্রধরেণ বেগাদালিঙ্গয দেটাং শুরুরিত্যুদীর্ঘ্য ॥ ১১২ | 

কুরাঁভমভ্যেতা হিমাঁচলস্ত প্রগৃন্া হস্তেন নিনায় তধঃ। হরি: কুমারং দ শিখ্ডনং নধদ্বেগাদ্দিৰং 

পল্পগশক্রপুতরঃ |১১৩॥ তকে গুহঃ প্রাহ হরিং লুরেশং মোছেন নঞ্চো ভগবন্ বিবেক | 

ভ্রাও। ময়! মাতুলেযে। নিরন্তস্তম্মাৎ করিধয্যে স্থশরীবশোধং ॥ ১১৪ ॥ শুমাহ বিষুঃব্র জ তীর্ঘবর্ধাং 

পৃ্থদকং পাঁপহরংকুম ব। ন্নাতৌঘবত্যাং হরমীক্ষ্য ভক্ত্যা ভবিষ্যসে স্র্য)সমপ্রতাবঃ ॥ ১১৫ ॥ 

ইত্যেবমুক্তো। হরিণ কুমারস্্রত্যেতয তীর্থং প্রসমীক্ষ্য শভভৃং। নাত্বার্চয দেবান্ ল রবিপ্রকাশে। 
জগাম শৈলং সদনং হরন্য ॥ ১১৬ ॥  স্ুচক্রনেত্রোপি মহাশ্র.ম তপশ্চচার গৈলে পবনাশনপ্ব। 

আমি অগ্রে, আমি. অগ্রে, এইঈ ব.লয়1, পঃস্পর বিধা্দ করিতে লাগিলেন। অনস্তর উভধে 

আগমন করিয়', মহাদেব, ব্রহ্মা বিষধর গোচর করলেন ॥১*৬॥ বিষুঃ কহিলেন, কষন্দ ! 
ভূমি ক্লৌঞ্চকেই জিজ্ঞাপ! কর। এই ,কলীঞ্চ ধার কথা অগ্থে বলিবে, সেই বলবান্ হুইবে ॥১০৭, 

প।বকি ম:ধবের এই কথ। শুনিবাঃ “ক্রীঞ্চত৯ গিবা গিজ্ঞ|সা করিলেন, আমাদের মণো 

কে অগ্রে তোমারে প্রদক্ষিণ করিয়াছেন ?॥ ১৯৮ ॥ 

মহামতি ক্রৌঞ্চ এইরূপ উক্ত হইয়া, কহিতে লাগিলেন, হে গুহ! ইন্দ্র প্রথমে প্রদক্ষিণ 

করিয়াছেন। পরে তুমি করিয়াছ ॥ ১০৯। 
ক্রৌঞ্চ এইরূপ বলিলে, কুমার কলোধবশে প্রদ্ষ,রিতাধর হইয়া, শক্তিপ্রহারপুরঃনর কুটিলত! 

করিয়া, মহিষের সহিত পেই ক্রৌঞ্চকে তৎক্ষণাৎ বিদারিত করিলেন ॥ ১১০ | 

পুজ নিহত হইলে, পর্বতরাজণন্দন সুনাত তথ'য় আগমন করিলেন। তখন কু, ইন্দ্র, 

মরুৎ অন্ী ও বন্থপ্রমুখ “দবগণ মহিষকে নিহত দর্শন করিয়া, স্বর্গে মমাগত হইলেন ॥ ১১- ॥ 

অনন্তর কুম!র নাপনার মাতুলকে দর্শন করিয়!, শক্তিসমুত্পাটন পূর্বক সংহ'র কবিতে 

সমুদ্যত হইলে, চক্রধর বিষ বাহুুগলে আলিঙ্গন করিয়া, গুরুহত্য। করিও না বালয়া, তাহারে 
নিব।রিত করিলেন ॥ ১১২ ॥& এ সপয়ে হিমাচলে অভাগত হষ্টয়া, স্ুনাভকে হস্তে গ্রহণ করিয়।, 

লইয়া! গেলেন। ভগবান্ হ্টরও [শখগ্ডবাহন কার্তিকেয়কে সবেগে ন্বর্গে সমানীভ করি- 

লেন ॥ ১১৩ ॥ অনন্তর ওহ ্ুরেশ্বর হরিকে কহিলেন, ভগবন্্! মোহবশে আমার বিবেক 

নষ্ট হইয়াছিল। সেইজন্ভই আমি মাতুলের ভ্রাতাকে নিরস্ত করিয়াছি । অতএব অধুন! স্বশরীর 
শোধিত করিব ॥ ১১৪ ॥ বিষু তাহারে কহিলেন, অগ্নি কুমার! তুমি পাপহুর তীর্থপ্রবর পৃথ- 
দকে গমন কর) তথায় ওঘবতীতে ন্নান ও তক্তিসহকারে মহাঁদেবকে দর্শন করিলে, কুর্ধ্যসম- 
প্রভীসম্পন্প হইবে ॥ ১১৫ ॥ কুমার এইরূপ অভিহিত হইয়া, পৃথুদকে অভ্যাগমন ও মহ্থাদেবকে 

অবলোকন পূর্বক স্নান ও দেবগণের অভ্যর্থন। করিয়া, রবির টায় প্রকাশবিশি্ হইয়।, মহা 
দেবের জালয় কৈলালে গমন করিলেন ॥ ১১৬ ॥ এ সময়ে স্থচক্ষনেত্র নামক গণেশ্বর বারুমাত্র 
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আরাধয়ামাপ বৃষধ্বপ্গং তথ। হরোইহপি তুষ্ে। বরদে! বভূব ॥ ১১৭ ॥ দেবাৎ স বত্রে বরমাসুধার্থে 

ক্রৌধান্তকারী রিপুব।হুথ গং । ছিন্দ্যাৎ তথ ত্বত্প্রতিমং করেণ বাপদ্য তম্মে ভগবান্ দদাতু 1১১৮। 
তমাহ শুর দত্রমেতদরং হি চক্রপ্য তবাধুধপ্য। বাঁণণ্য তথ্বাহুবনং প্রবৃদ্ধং সংচ্ছেৎ্স)সে 
নাত্র বিচার্ধ্যমন্তি ॥ ১১৯ ॥ বরে প্রদতে ভ্্রিপুরাস্তকেন গণেশ্বরঃ হ্কন্দমূপাজগাম। নিপতা পাদৌ 
প্রতিবন্দ্য হৃ্ে। নিবেদয়।ম।স হরপ্রদাদং॥ ২২*॥ এবং তঝোভং মহিবান্থ্রস্য বধস্ত্িনেত্রা- 
অব্ধশক্তিভেদাৎ। ক্রৌঞ্চণ্য মৃত্যুঃ শরণাগঠানাং পাপাপহং পুণ্যবিবর্ধনধ্চ ॥ ১২১। 
ইতি শ্ীবামন পুরাণে মহিবান্রতারকোপাখ্যনে ক্রৌঞ্চতেদনং নামাষ্টপঞ্চাশত্তমোহ্ধ্যায়ঃ ॥ ৫৮ ॥ 

একোনষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ | 
নারদ উবাচ। যোলৌ মন্ত্রয়5:ং প্রাপ্তে। দৈত্যানাং শরতাডভতঃ । স ক্ষেনছুবদ নির্ভিশনঃ 

শরেণ দ্িতিজেশর? ॥ ১॥ 

পুলস্তা উব'চ। আঁীন্ল পো বঘুকুলে রিপুণজন্ুহর্ধে তন্তাত্মজো গুণগণৈকনিধির্ঙ্ঠাক্মা । 
শৃরোরিসৈন্তদমনো বলবান স্থৃষ্টে। বিপ্রান্ধদীনকৃপণার্তিশমঃ পৃথিব্যাং ॥ ২1 খতধ্বজে। নাম 
মহামহীশঃ *স গালবার্ে তুরগ/ধরূঢঃ । পাতালকেতুং নিজঘান €পৃষ্ঠে বাধেন চন্দরার্ধনিভেন 
বেগশ2 ॥ ৩ ॥ 

নারদ উবাচ। কিমর্থং গালবস্যাফৌ সাধয়ামাস সত্মম | যেনাসৌ পন্বিণা তুর্ণং নিজ- 
ঘান নৃপাস্বজঃ ॥ ৪॥ 

০০ সপ সী শি সপ পপর পপ. পা পা -াঁস্পি্পসী 

তক্ষণ করিং1, মহাঁশ্রমে তপশ্চরণ সহ্ছকারে মহাদেবের আরাধনা! করিতে লাগিল। তিনি তু 
হইয়া, বরদানে উদাত হইলেন ॥ ১১৭ ॥ তখন শুক্র তাহার নিকট আয়্ধার্থে এই বর প্রার্থন। 
করিল, ক্রৌধ্ধাস্তকারী কান্তিকেয় “তামার সদৃশ *স্থ বিশিঈ বাণের বাছুসমূহ যাহা থারা ছেদন 
করিতে পারেন, তাঙ্গারে এইবপ আমুধ প্রদান করিতে হইবে ॥ ১১৮ । 

মহাদেব তাহারে কহিলেন, তৃদি গমন কর ; 'ঘ বর প্রার্থন। করিলে, তাহাই দিলাম । এই 

চক্রাঘুধ ্ধার!ই নাণের '.সই অতিবদ্ধিত বাহুবন ছেদন করিবে, ইহাতে আর বিচার্্য নাই ॥ ১১০ ॥ 

ত্রিপুরাস্তক হর বরপ্রদান করিলে, গণেশ্বর কার্তিকেষের গোচরে উপগত ৪ তদীয পাদে 

নিপতিত হইয়া, প্রতিবন্দনা পূর্বক হৃষ্টচিত্তে মহাদেবের অনুগ্রহ বিজ্ঞাপিত করিল ॥ ১২৯ | 

তরিনেত্রাত্মজ শক্তি ঘর! বিদ|রিত করিয়া, মহিষাম্থর ও ক্রৌঞ্ুকে যেরূপে মিহত করেন, তোমার 

নিকট তাভ1 কীর্তন করিলাম। ইহ! শুনিলে, পাপ সকলের ধ্বংস ও পুণ্যবিবদ্ধিত হয়॥ ১২১ ॥ 

ইতি শ্রীবামনপুবাণে মহিষা সুর তারকাপাখ্যানে ক্রৌঞ্চভেদন নাম অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।। ৫০ | 

নারদ কহিলেন, দৈত্যগণ মন্ত্রণা করিতে প্রবৃত্ত হইলে, মেই যে অন্ুর শরতাডিত হৃইয়।, 
আগমন করিয়|ছিল, কে'ন্ বাক্তি তাহাকে শরপ্রহারে নির্ভিন্ন করিয়াছিন ?1॥ ১। 

পুলন্ত্য কহিলেন, হে মহর্ষে! রঘুকুলে রিপুজৎ্নাম রাজ। ছিলেন, তাহার পুত্রের নাম 

খতধ্বজ। খতধ্বজ গুণগণৈ নিধি, মহাত্মা, শুর, শক্রসৈম্তমর্দন, বলবান ও প্রহষ্টশ্বভাব এবং 
বিপ্র, অন্ধ, দীন ও ক্ূপণগণের আর্তপ্রশমন করিতেন । সেই মহামহীপতি ঙ্ধ্বজ গালবের 
জন্ তুরগাধিরূঢ়হ হইয়া, চন্্রাপ্ধন্নিভ বাণ দ্বার পাতালকেতুর পৃষ্ঠদেশ আহত করেন ॥ ২।৩। 

নারদ কহিলেন, হে সত্তম! কিজন্য তিনি গালবের কার্ধ্যসাধ করিয়াছিলেন, ষে 
সত্বরে দৈত্যকে শরাঘাত করেন ?॥ ৪ ॥ 
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পুলন্তয উবাচ । পুর তপন্তপ্যতি গালবর্ষো মহাশ্রমে ন্বে লততং নিবিষ্ট । পাতালকেতুস্তপ- 
দোস্য বিশ্ং করোঁতি মৌঢণাৎ ল নমাধিভঙ্গং ॥ ৫ ॥ ন চেধ্যতেদৌ তপসো! বায়ং হি শরোতি 
কর্ত,ম্বথ ভন্মপাতং। আকাশমীক্ষ্যাথ সদীর্মুক্ংং মুমৌচ নিশ্বাসমন্ত্ধমং ছি॥৬॥ ভতো- 
ইন্থরাদাঁজিবরঃ পপাত বভূব বাণী ত্বশররিণী চ। অসৌ তুরঙ্গে বলবান্ ক্রমেত তা! সহত্রাণি 
তু যোজনানাং ॥৭)॥ সতং প্রগৃহাশ্ববরং তুরজমৃতধবজং যে।জা তদাতশন্ত্রং। স্বথিতস্তপসেব 
ততে' মহবির্দৈত্যং সমল ত্য নৃপে। বিভেদ ॥৮| 

নারদ উবাচ ' কেনাম্বরতলাদাজী নিঃস্থ্ো। বদ সুব্রত বাক্ধনাদেহনী জাতা পরং কৌতৃ- 
হলং মম ॥৯॥ 

পুলস্ত্য 'উবাচ। বিশ্বাবন্থর্নম মহেল্দ্রগামনো গন্ধব্রাজো বলবান্ যশন্বী। নিল্থষ্টবান্ 
ভবলগে তুরঙ্গমৃতধবজন্যৈব সৃতার্থমাশ্ড ॥ ১০ ॥ 

নার? উবাচ। কোর্থে। গন্ধর্বরাজন্য যেনাপ্রৈষ ন্সহাজবং। , বাজ্ঞঃ কৃবলয়াশ্বস্য কোর্থে। 
নুপস্নৃতম্য চ॥ ১১ 

পুলন্ত্য উবাচ। বিশ্বাবসোঃ শীলগুবৌপপন্না আদীৎ পুরদ্কী ন্থভগ| ভ্রিলোকে । লাবণ্যরাশি: 
শশিকান্তিতুল্য। মদালল! নাম মদ.লপেব ॥ ১২॥ ত;ংনন্দনে দেবরিপুস্তরন্থী সংক্রীড়স্তীং রূপ- 
বতীং দদর্শ। পাতালকেতৃস্ত জহার তন্বীং তস্ার্থতঃ শোশ্ববরঃ প্রদত্ত ॥১৩॥ হত্বারিদৈত্যং 

নূপতেম্তনুজে। লন্ধ1 বরোরূমপি সংস্থিতোহভৃৎ। [ৃষ্টে! যথা দেবপতিশ্মহেন্দ্রঃ শচ্যা ভথ| রাজ- 

হতে? মৃগাক্ষ্যা ॥ ১৪ ॥ 

পুলন্তা কহিলেন, পুর্ব মহধি গালব স্বকীয় মহাশ্রমে দতত সন্গিবিট হুইঃ:, তপশ্চরণে গুবৃভ 
হইলে, দৈত্য পাতালকেতু মুঢতাবশতঃ তাহার তপন্তায় বিদ্ব ও সমাধি ভঙ্গ করিতে লাগিল ॥ ৫ ॥ 
মহুর্ধি অনায়াসেই তাহারে ভম্ম করিতে পারিতেন। কিন্ত তপগ্যার ক্ষয় করিতে অভিলাষা 
হইলেন না। কেবল আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া], অতিদীর্ঘ উষ্ণ নিশ্বদভার পরিহার 
করিলেন ॥ ৬।! তখন অস্বর হইতে অশ্ববর পতিত ও তৎসহকারে এইরূপ অশরীরিণী বাণী 
গ্রাহুভূতি হইল, এই বলবান্ তুরঙ্গ এক দিনেই সহত্রযোজন অতিক্রম করিবে। গলব সেই 
তুরঙ্গ গ্রহণ ও খডুধ্বজকে শন্তরধারণপূর্বক র€|কার্ষ্যে নিংযোজিত করিয়া, তপশ্চরণে নিবিষ্ট হইলেন 
এবং রাজা দৈত্যকে সমভ্যাগত হুইয়, শর ঘাঃ1 নির্ভিন্ন করি.লন || ৭11৮1. 

নারদ কহিলেন, হে সুব্রত! কোন্ ব্যজি অন্বরতল হইতে নেই অশ্ব নিঃক& করিলেন? 
কোন্ ব্যজিরই বা মেই অশরীরিণী বাণী প্রাছুত্তত হইল? শুনিবার জন্য পঃম কৌতুহল 
উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৯। | 

পুলস্ত্য ক'হলেন, বিশ্বাবন্থুনা ম ইন্দ্রের গায়ন, বলবান্, যশস্বী, গন্ধর্বরাজ স্বকীয় কনার 
জন্য খতধ্বজের উদ্দেশে অ!শু এ অশ ভূবলয়ে ঠিক্ষেপ করেন ॥ ১০। 

নারদ কহিলেন, গন্ধবর্বরাজ বিশ্বাবস্তু যে মহাবেগবিশিষ্ট অশ্ব নিহ্ষ্ট করিলেন, তদ্বারা কি 
ইষ্টাপত্ভি সাধিত হইয়াছিল । আর,নৃপনন্দন রাজ স্কুবলয়াশ্বেরই বা কি উদ্দেশ্য সমাহিত হইল 1১১। 

পুলস্ত্য কহিলেন, বিশ্বাবন্থুর মদালসার গায়, মদালপানামে কন্যা ছিল। মদালস] যেমন 
শীলগুণশালিনী ও ঝ্রিলোকমধ্যে স্ুভগা, সেইরূপ, সাক্ষাৎ লাবণ্যরাশি ও শশিকাস্তিসপ্লিভা ॥১২। 
সেই রূপবতী মদালস নন্দনে ক্রীড়া করিতেছিল। দেবরিপু পাঁত!লকেতু [দর্শন করিয়া, সেই 
তশ্বীকে বেগে হরণ করিল। তাহার উদ্ধার জন্য এ অশ্ব প্রদত্ত হইল । ১৩। নৃপনন্দন 
দেবারিকে নি *1 ., সেই বরোরূকে লাভ করত, সংস্থিত হইলেন। মহেন্দ্র যেমন শচী- 
সহবাসে মেই রাজননদন তেমন এঁ মৃগাক্ষীর সংদর্গে বিরাজমান হইয়াছিলেন ॥॥ ১৪ ॥ 



৫৯শ, অধ্যায়ঃ ] বামনপুরাণম্। ২৪৯ 

নারদ উবাচ। এবং নিরন্তে মছিষে তারকে চ মহান্থরে । হিরণ্যাক্ষম্মতো ধীম।ন্ কিমাচে- 
&ত বৈ পুনঃ ॥ ১৫ ॥ 

পুলস্ত্য উবাচ তারকং নিহত' দৃ। মহিষং চ রণেম্বকঃ। কোপথ্চক্র নুহুবুক্ির্দৈত্যানাং 
দেবদৈন্তহা ॥ ১৬॥ ততঃ স্বল্লপত্লীবারঃ প্রগৃহা পরিঘং করে। নির্জগামাথ পাঁত;ল দিচচাঁর 
চ মেদিনীম্॥ ১৭॥ ততো! বিচর$1 ভেন মনরে চারুকনারে। দৃষ্ট1 গৌরী চ [গরিজ। সবী 
মধ্যস্থিতা শুভা ॥ ১৮॥ ততোভৃৎ কামবাণার্ভঃ সহসৈবান্ধকান্মরঃ। তাং দৃ্ট। চারুদর্ববাজীং 
গিরিরাজস্থতাং বনে ॥ ১৯৪ অথোবাচান্থরো। মূট়ো বচনং মন্সথান্ধকঃ | কসোোয়ধারুসর্ববাঙী 
বনে চরতি ন্থন্দী ॥২০॥ ইয়ং যদি তবেশ্লৈব মমাত্তঃপুরবাসিনী। তন্মদদীয়েন জী'বন ক্রিহতে 
নিক্ষলেন কিং1২১॥ যদস্যান্তনুমধ্যায়া ন পরিঘঙ্গবানহং। অতে। ধিঙমম রূপেণ কিংস্থি রণ 
প্রয়োজনং &২২॥ দ মে বন্ধুঃ স সচিব: স ভ্রাতা সাংপরায়িকঃ | যে' মমালিতক্কেশীং তাং োজয়েন্- 
মগলোচনাঁং ॥ ২৩ ॥ ইখং বদতি দৈত্যেন্ত্রে প্রহল:দে! বুদ্ধিলাগর়ঃ| পিধায় কর্ণো হ্তাভ্যাং 
শির*কম্পংবচোইব্রবীৎ্চ ॥ ২৪ ॥ মামৈবন্ষদ দৈত্যেন্্র জগতে! জননী 'ত্বয়ং' লোকনাথস্য ভার্যেয়ং 
শঙ্করদ্য ত্রিশৃিনঃ ॥ ২৫ ॥ মা কুরুঘ সুুবু্ধিং সদ্য£ কূলবিনাশনীং। ভবতঃ পরদারেয়ং মা নি- 
মজ্জ রদাতলে ॥ ২৬॥ সংন্থু কুৎ্'লতমেবং ছি অসৎম্বপি হি কুৎ্লিতং। শত্রবন্তে প্রকুর্বস্ত 
পরদারাবগ হনং ॥ ২৭ ॥ কিং ন শ্রুতো। ৈত্যন'থেহ কিং নত গীতঃ শ্লোকে। গাঁধিন। পার্থিবেন। 
দৃষ্ট পৈম্ং বিপ্রযাস্তং প্রসক্তং পথ্যং তথ্যং সর্ব,.লাকে হিতঞ্চ ॥ ২৮॥ বরং প্রাণান্ত)াঞজ্যা ন বত 

নারদ কহিলেন, এইরূপে মহান্থর তারক নিরস্ত হইলে, হিরণ্যক্ষের পুত্র ধীমান্ অন্ধক 
পুনর য়কি কবিযাছিল? ॥ ১৫ ॥ 

পুলন্ত্য কহিলেন, তারক ও মহিষ উভয়ে সংগ্রামে গিহত হইয়াছে, দর্শন করিয়া, দেবসৈন্ত- 
নিহ্ছদন নিতাপ্ত ছূর্ব,দ্ধি অন্কক জাতক্রোধ হইল || ১৬॥ অনন্তর শ্ব্প পরিকরে পরিবৃত হইয়', 
পরিঘহস্তে পাতাল হইতে ব্নির্গমনপূর্বক পৃথিবী পরিক্রমণ করিতে লাগিল ॥ ১৭॥ এইরূপ 
বিচরণপ্রসক্ষে সে চাঁরুকন্দরমণ্ডিত মন্দরভূধরে সখীমধ্যে সন্নিবি্ই গিরিনন্দিনী গৌরীকে অব- 
লোকন করিল ॥১৮। সেই চারুদর্ব।ঙী গিরিরাজনন্দিনীকে অরণামধ্যে অবলোকন করিয়া, 
সে তৎক্ষণাৎ কামন্নাগে একান্ত অভিভূত হইয়। উঠিল । ১৯॥ অনন্তর সে যোহর বশবর্তী 
ও মদনোন্মাদ অন্ধীভূঠ হইয়, কাহতে লাগিল, এই একুদর্ধাঙ্গী সুন্দরী ললনা কাহারপরিগ্রহ? 
কিক্মন্ত বনে বিচরণ করিতেছে ?॥ ২০ ॥ এই কামিনী যর্দ আগার অজ্তঃপুরবাদিনী না হয়, 
তাহা হইলে, আমার নিশ্*ল জীবৃন ধ'রণ কিয়।ই বা ফল কি? ২১॥ যদি আমি এই তনুমধ্যার 
আলিগ্ন প্রাপ্ত না হই তাহ। হইলে, আমাকে ধিকৃ! আমার স্থির রূপেই বা প্রয়োজন 
কি?॥ ২২ ॥ সেই আম রকস্কু সেই আমার সঠিব, সেই অমার আ্রাতা এবং সেই আমার 
সাংপরাক্ষিক ; যে ব্যক্তি এই অসিতকেশী মগলোচনারে অ মার সহিত যোজন! করিয়। দিবে ॥ ২৩॥ 

দৈত্যেন্্র অন্ধক্ক এইরূপ বলিতে আরম্ভ করিলে, বুদ্ধিদাগর প্রহলাদ হস্ত ছার কর্ণ আচ্ছাদন 
ও শিরঃকম্পন পূর্বাক কহিতে লাগিলেন ॥২৪ ॥ হ দৈত্যেনত্র! এরূপ বলিও না। কেননা, 
ইনি জগতের জননী । এবং সাক্ষাৎ লোকনাথ ত্রিশ্লধারী শক্করের সহধর্শিনী ॥ ২৫। তুমি 
এরূপ অতিমাত্র ছুর্বসদ্ধিপরতন্ত্র হইও ন।; ইহাতে সদ্যঃ বংশনাশ হইবে। ইনি তোমার পরদার। 
অতএব রসাতলে নিমগ্ন হইও না।॥ ২৬।| পরদার।বমর্শন সাধুসমাঙ্গে যেমন নিননীয়, অসাধ- 
সমাজেও তেমন £ৎপিত | অতএব তোমার শক্রগণই তাহাতে প্রবৃত্ত হউক ॥২৭| হেদৈত্যপতে [ 
রাজ গাধি এতৎ্সম্বন্ধে যে ধোক গন করিয়'ছেন, তাহা কি তোমার শুনা নাই? ভীগর 
এ শ্লে(ক যেমন বাথার্থগুণে জলক্কত, সেইরূপ লক্ল লোকেরই হিতকর ও পরম ফলোপ- 

৩২ 



২৫০. বামনপুরাণমূ। [৫৯শ, অধ্যায়ঃ। 

পয়হিংস] ত্বভিমতা বরং মৌনং কার্ধ'ং নচ বচদুক্তং যদনৃতং। বরং ক্লীবৈর্ভীব্যং ন চ পর- 

কলত্র।ভিগমনং বরং ভিক্ষার্থিত্বং ন চ পরধনানাং হি হুরণং ॥ ২৯॥ স প্রহ্না?ব6: শ্রুত্ব। ক্রোধা- 
দ্বো৷ মদনাতুরঃ। ইয়ং সা শক্রজননীত্যেবমুক্ত।] প্রহ্ক্রবে ॥ ৩০ ॥ ততে হন্বধাবনৈতেয়। যন্ত্র 
মুক্তা ইবোপলাঃ। তানদ্রাবদ্ধলান্ন নদী চক্রোদ্যতকরেোইবায়ঃ ॥ ৩১ ॥ ময়তারপুরোগাস্ত্ে বারিতা 

জ্রাবিতান্তথা । কুলিশেনাহতান্ত,ং অগ্মভীতা দিখো দশ ॥৩২॥ তানপ্দিতান্ রণে দুই? 
নন্দিনান্ধকদানবঃ। পরিঘেণ সমাহতা পাতয়ামান নন্দিনং | ৩৩॥ শৈলেয়ং পতিতং দু 
যাবমানং তথাম্বকং। শতবপাঁভবদেগীরী ভয়াভদ্য ছরাত্মনঃ ॥ ০৪ ॥ ততঃ স দেকীগণমধ্য- 

সংস্থিতঃ পরিত্রধন্ ভাতি মহান্ুরেন্ত্রঃ ॥ বথ। বনে মত্তকরী পরভ্রমন্ করেণুঘধ্যে মদলো লদৃষ্টি:)৩৫। 
ন পরিজ্ঞাতবাংস্তত্র কা তু সা গিরিকন্তক]। নান্রাশ্চর্য ং ন পন্তান্তি চত্বারোহমী নদৈব হি ॥ ৩৬॥ 
ন পশ্টতীহ জাত্যন্ধ রাগ'দ্ধেইপি নপণ্ঠতি। ন পশ্তত মণোম্ন তব! লোভাক্রাস্তেো ন পশ্ততি। 
সোহপশ্তমানে। গিরিজাং পশ্ত্নপি তদাদ্ধকঃ ॥ ৩৭ | প্রদ্ারনাদদত'সাং যুবতা ইত চিস্তয়ন্। 
তঙে। দেব) স ছুষ্টাত্বা শভাবর্ষ) নিরাকৃতঃ ॥ ৩৮ ॥ কুট্রিতঃ প্রবটৈঃ শন্মৈনিপপাত মহীতলে। 

বীক্ষ্যান্ধকং নিপতিতং শতরূপ। বিভাবরী ॥ ৩৯॥ তম্মাৎ স্থানাদপাক্রম্য গতান্তদ্ধ নমণ্থিকা। 
পঠিতধ্চান্ধকং দৃষ্ট1 ট্ত্যেদ্দানবয থপাঃ॥ ৪৯ ॥ কৃর্বস্তং স্থমহাশব্ং প্রাপ্রবন্ত রশার্থিনঃ | 

ধায়ক || ২৮॥ তির্দি বলিয়াছেন, বরং প্রাণতাাগ করিবে, তথাপি পরঠিংসা কখন অভিমত 
নহে' বরং চুপ ক'রয়া থাকিবে, তথাপি কখন অনুত বাক্য প্রয়োগ করিবে না । বরং 

ক্লীব হইবে, তথ.পি কখন পরব্ত্রীগমন করিবে না। বরং তিক্ষার্থী হইবে, তথাপি কখন পরধন 
হরণ করিবে ন। ॥ ২৯ ॥ 

অদ্ধক প্রহ্নাদের এই কথা শুনিয়া মদনাতুর ও ক্রোধান্ক হইয়॥ এই গৌরী শক্রর জননী; 
এই কথ। বলিয়।ই ধাবম:ন হইল ॥। ৩*॥ তন্দ্শনে অন্য ন্য দৈতাগণ যন্তরমুক্ত উপলের নায়, 
তাহার জনুগমন করিল। নন্দী চক্রোদাত্হস্তে তাহ দ্িগকে বিদ্র।বিত করিতে লাগিল ॥ ৩১ ॥ 

সেই ময়তীঃপুরেগম দৈত্যগণ নন্দী কতক বারিত. দ্রাবিত ও বজ্প্রহারে আহত হইয়া, সত্বরে 
সভয়ে দশদ্দিংক গমন করিল ।। ৩২ ॥ জন্ধক নন্দী কর্তৃক অন্থরদিগকে বিদ্রাবিত বিলোৌকন 
করিয়া, পরিঘ ধার] আঘাত ক'ত, তাহাকে ধরাতলে নিপাঁতিত করিল '। ৩৩॥ নন্দীকে পতিত 

ও অন্ধককে ধাবমান দর্শন করিয়া], গৌরী (সই দুরাত্বার ভয়ে শতরূপা হইলেন। ৩৪ ॥ তখন 

অন্ধকান্থর দেবীগণমধ্যে অবস্থিতি করিয়া, পরিভ্রণ ক.রতে লাগিল। তৎ্কালে অরণ্যমধ্যে 
করেণুসধাজে ভ্রমমাণ মদলোলদৃষ্টি করীর নায়, তাহার শোভা! প্রাছুভূত হইল || ৩৫ ॥ তাহাদের 
মধ্যে কে, গিরিনন্দনী সে তাহ! জানিতে পারিল না। এবিষয় আশ্চর্য্য নহে। কেননা, 
সরে এই চার্ফজন, কোন কালেই দেখিতে পায় না || ৫৬। প্রথম, যে ব্যক্তি 

জন্মান্ধ, সে কখন দেখিতে পায় ন।। দ্বিতীয়, রাগান্ধ, তৃতীয়, মদ্দান্ধ ; এবং চতুর্থ লোভান্ধও 

দেখিতে পায় না। সেই কারণে দেবীকে সে দেখিতে পাইল না। অনস্তর দ্নেবীগণকে 
দর্শন করিয়া ॥ ৩৭ ॥ তাহাদিগকে যুবতী ভাবিয়া, বেগে ধাবমান হইল। দেবী 
সেই শতরূপেই সেই দুরাম্মাকে নিবারিত ॥ ৩৮ ॥ ও প্রবর শন্ত্াঘতে কুট্রিত কঠিলে, সে 

মন্_ীতলে নিপতিত হইল । তখন শতরূপ। গিরিনন্দিনী অন্ধককে নিপতিত দর্শন কারয়া ॥ ৩৯ ॥ 
সেই স্থান হইতে অপক্রমণপূর্বক অস্তষ্িত হইলেন। 

এ নময়ে অদ্ধ'কে নিপতিত দেখিয়।, দৈত্য ও দানবযথপতিগণ ॥ ৪* ॥ তুমুল শব করত 



৬০ম, অধ্যায়; ।] বামনপুরাণমূ। ২৫১ 

তেষামাপততাং শবং শ্রত্বা তন্থৌ গণেশ্বরঃ ॥ ৪১ ॥ আদায় বন্রং বলবান্মঘবানিব কোপিতঃ । 
দানবান্ সময়'শ্বীক্ষা পরাজিতা গণেশ্ব৫ঃ ॥ ২ ॥ সমভ্যেত্যা্িকাং দৃষ্ট1 ববন্দে চরণৌ শুভো। 
দেবী চ ত1 নিজ! মুর্তীন্তাহ গচ্ছধ্বমচ্ছয়া ॥ ৪৩। বিহরধবং মহীপৃষ্ঠে পূজ্যমানা নরৈরিহ। বদতি- 
ভবতীনাঞ্চ উদ্যানেযু বনেযু চ॥৪৪& বনম্পতিষু বৃক্ষেযু গচ্ছরবং বিগতক্ব'£। তালে 
ুক্ত1: শৈলেধা। প্রণিপত্যান্থিকাং ক্রমাৎ ॥ ৪৫1 দিচ্ষু সর্বান্থ জগ্যস্তা স্তয়মানাশ্চ কি্নরৈত। 
অদ্ধঝোপি স্ম তং লক অপশ্রদ্রিনন্দিশীম্। স্ববলং নির্িতং দুষ্ট ততঃ পাতালমাদ্রবৎ ॥ ৪৬ ॥ 
ততো ছুরাম্মা স তদান্ধকে মুনে পাতালমত্যেত্য দিবা ন তুংক্তে। রাত ন শেতে (মদনেধু 
তাড়িতো গৌরীং স্মরন কামবলাভিপন্নঃ ॥ ৪৭ ॥ 

ইতি শ্রীবামনপুরাণে ভৈরবপ্রাছুর্ভ।বে অন্ধকপরাজয়ো নাম একোনফটিত(মাহ্ধ্যায়ঃ॥ ৫৯॥ 

ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ | 

নারদ উবাচ। ক গতঃ শহ্ক রা হাসীদেষনাম্বা নন্গিনা সহ। জন্ধকং যেধয়ামাস এতন্দে 

বক্ত,মর্মি॥ ১॥ ূ 
পুলন্ত্য উবাচ। যদ বর্ষণহত্রন্ত মহামোহে স্থিত ভবঃ। তা! প্রভৃতি নিস্তেজ! হীনবীর্য্যঃ 

প্রদৃষ্ঠতে ॥ ২ ॥ শ্বমান্মানং নিরীক্ষণাথ নিস্তেজোহশং মহেশ্বরঃ। তপোর্থায় তদ চক্রে মতিং 
মতিমতাস্বরঃ ॥৩।॥ স মহাত্রতমুৎ্পাদ্য সমাশ্বস্ান্িকাং বিভুঃ। শল্খদিং স্থাপ্য গোপ্তাক্ং 

রণাথী হইয়া, ধাবমান হংল। গধেশ্বর সেই আপতম,ন দৈত্যগণের শব শ্র«ণ করিয়া, দগ্ডাষ- 
মান হইলে ॥ ৪১ ॥ বোধ হইল, যেন বলব।ন্ মঘবান্ বজ্ গ্রহণ করিয়।, কোপ ভরে অবস্থিতি 
করতেছেন। অনস্তর গণেশ্বর ময়নহিত দান্বদিগকে দর্শন ও পর।জয় করিয়া ॥ ৪২ ॥ অস্থি 
কর দকাশে গমন ও তাহারে সন্দর্শন পূর্বক, তদীয় পবিত্র চরণযুগলে প্রণাম কগিল। তখন 
দেবী আপনার স্ইে মৃষ্তি সকলক্কে করলেন, তোমরা যথেচ্ছ গমন কর ॥ ৪৩॥ এবং মনগুষ্য- 
গণ কর্তৃক পূজ্যম'ন হইয়া, বিহার করিয়া বেড়াও। উদ্যান সকলে, অরণ্যসমূহ্ে, বনম্পতি- 

সমুদায়ে ও বৃক্ষসমন্তে -তামারদদের বান হইবে । তামর1 বিগতক্গর হইয়া গন কর। 
শৈলনান্দনী এইকরপ কহিলে, ত হার। তাহাকে যথাক্রমে প্র্ণপাত করিয়। ॥ 8৪ ॥ ৪৫ 

কিন্নরগণ কর্তৃক স্তয়মান হইয়।,সমুদায় দিকে গমন করি লন। এ সময়ে জন্ধক সংজ্ঞালাঁভ করিয়া, 
অক্ত্রিনন্দিনীকে দোঁখতে না পাইয়], নিজপৈন্য সকল পর জিত হইয়াছে, দর্শন করি) পাতালে 
সমাগত হইল ॥ ৪৬॥ হে মুন! ছুরাম্ত্রা অন্ধক বিষম শরের শস্প তে নিতান্ত আংত ও 
কামবলে অভিপন্ন হইয়াছিল । তক্জন্ত, সে পাতালে অভ্যাগত হুইয়া, দিবসে আহান পরিহার 

ও র.ক্ধিতে নিদ্রা ত]াগ করিয়, কেবল দেবী গৌরীরই ধ্যানধা রণায় প্রবৃত্ত হইল ॥ ৪৭ ॥ 
ইতি প্রীবামনপুরাণে অদ্ষকপরাজয়নামক একো নবি তম অধ'য় ॥| ৫৯ ॥| 

নারদ কহিলেন, দেবদ্দেব শঙ্কর কে।থায় গিয়া ছলেন, যে, দেইজন্ত অন্থিকা স্বয়ং নন্দর সহিত 

মিলিত হইয়া, অন্ধকের মহিত যুদ্ধ কারয়াছিলেন। জনুগ্রহপূর্বক এই বৃত্তান্ত বর্ণন করুন ॥ ১।। 
পুলস্ত্য কহিলেন, মহাদেব বর্ধষসহম্ম মহামো,হ অবস্থিতি কর,.তে, সেই অবধি নিস্তেজ ও 

হা'নবীর্ধয লক্ষিত হইতে লাগিলেন || ২।॥। তিনি স্বয়ং জাপনাক্কে নিস্তেজোংশ নিরীক্ষণ করি, 
তপোন্ষ্ঠান।র্থ কৃতসংকপ্ন হইলেন।। ৩॥॥ এবং মহব্রত অবলম্বন ৪ অ+ন্বকীকে সমাশ্বাপিত 
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বিচচার মহীতলে ॥ ৪ । মহামুদ্রার্পিত গ্রীবো মহাতিকৃতকুণ্ডলঃ। ধারয়ং্চ কটাদেশে মহা- 
শঙ্খস্য মেখলাং ॥ ৫ &॥ কপালং দক্ষিণে হস্ত সবো গৃহ কমগুলুং। একাহবাসী বৃক্ষান্তি শৈল- 

সাছনদীযু চ॥৬॥ স্বানং অ্রেলোক্যমাস্থায় মূলাহারোন্বভোজনঃ। বাযাহারভ্তথা তস্থো৷ 

নববর্ষশতং ক্রমাৎথ ॥ ৭ & ততো! বীটাং মুখে ক্ষিপ্য নিরুচ্ছাসো। ভবেদযদি। বিস্ততে িমবৎ- 
পৃষ্ঠে রম্যে মমশিলাতলে ॥ ৮ ভতো বাট! বিদার্ষ্যেব কপালং পরমেঠিনঃ। সার্চিম্মতী জটা- 

মধ্যান্লিক্ষিগ্তা ধরণীতলে ॥৯॥ বীটয়া তু পতত্যাত্রির্দারিতঃ ক্ষাসমোভবৎ্ । যাবততীর্থবরঃ 

পুণ্যঃ কেদার ই'ত বিশ্রুতঃ ॥ ১* ॥ ততো হরে! যরং গ্রাদাৎ কেদারে বৃষভধবজঃ। পুণ্যবৃদ্ধি- 

করং ব্রন্ধন্ পাপক্ং মোক্ষলাধনং ॥ ১১ ॥ যে জলং তাবকে ভীর্থে পীত্বা সংবমিনে। নরাঃ। মধু- 

মাংসনিবৃত্তাস্ত ব্রন্ষচ।রিত্রতে স্থিতাঃ ॥ ১২॥ ষগ্মাসান্ধারগিষ্ত্তি নিবৃত্তাঃ পরপাকতঃ। তেষাং 

হৎপন্কজেঘেব তল্লিঙ্গং ভবিতা বং ॥১৩॥ ন চান্স পাপেষু রতির্ভবিষ্যতি কদ'চন। পিতণাম- 

ক্ষয়ং শ্রাদ্ধং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ১৪ ॥ আ্ানদানতপাংপীহ হোমজপ্যা দিগ্াঃ ক্রিয়াঃ। ভবি- 

যাত্তযক্ষয়া নুণাং যুতানামপুনর্ভবঃ ॥ ১৫ ॥ এতঘর়ং হরাতীর্৭থং প্রাপ্য মুষ স্ত দেবতাঃ॥ পুনাতি 

পু'সাং কেদারভ্রিনেত্রবচনং ঘথা ॥ ১৬৪ কেদারার বরং দত্বা জগাম ত্বরিতো হরঃ। ম্নাতুং 
ভাগ্ন্ুতাং দেবীং কালিন্দীং পাপনাশিনীং ॥ ১৭ ॥ অবতীর্ধ্য ততঃ ম্নাতুং নিমগ্নশ্চ মহান । 
করপদাং নাম গায়ত্রীং জজাপান্তর্জলে হরঃ ॥ ১৮॥ নিমগ্নে শঙ্করে দেব]াং সংন্বত্যাং কলিপ্রীয়। 
সার্ধঃ সম্বৎসরে। যাতে। ন চোনসজ্জত্দেশ্ব,ঃ ॥ ১৯ ॥ এতস্মিস্ত.র ত্রন্মন্ ভূবনান্ঠর্ণবাস্তথা। চেলুঃ 

স্পা্পলাদ পলাশী পিপিপি স্পেস শাসিত 

করিয়া, নন্দীকে রককরূপে স্থাপনপুর্ধক মন্তীতলে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪1| এবং 
গ্রীবাদেশে মহামুদ্রা অর্পণ, মহাসর্পের কুগুল ধ'রণ, কটিদেশে মহাশংখের মেখলা পরিধান ॥| ৫ | 
দক্ষিণ তন্তে কশাঁল ও পব্যকরে কমগুনু গ্রহণ, এবং বৃক্ষ, অন্দর, শৈলসান্গ ও নর্দীসক ল 
এক দনমাত্র অবস্থান ॥ ৬।। ত্রেলোক্যন্থান আশ্রয়, মূল আহার, জল ভোজন ও বায়ু ভক্ষণ 

করিয়া, ক্রেমা-ত নঃশত বর্ষ যাপন করিলেন। ৭ অনন্তর মুখমধ্যে কীট! নিখেপ করিয়া, 
সেই বিস্তৃত হিম৭ৎপৃষ্ঠে রমণীয় সম শলাতলে শ্বাস রাধ ক'রবর উপক্রম করিলে ॥ ৮॥॥ সেই 
বাট! তদীয় কপ'ল বিদারিত করিয়া, প্র ঙাজাল বস্তার করত জটাঁমধ্য হইতে ধরাতঙ্গে নিক্ষিপ্ত 
হইল। ৯। বীট! পত্তিত হইলে, অদ্রি বিদারিত ও পৃথিব র সমান হুইয়৷ গেল। এবং কেদার 
নামে পরম পবিশ্র তীর্ঘপ্রধানরূপে প্রাছুভূত হইল।। ১*।| অনস্তর বৃষভর্বজ হর কেদ'রে 
বরপ্রদান করি 1 কহিলেন, তোমার জল পুণ্য বর্ধিত, পাপ বনাশিহ ও মে-ক্ষ সমাহিত 
করিবে ॥ ১১।। যাহার] সংযত, যধুম'ংসবিবর্জিত. ব্রহ্ষচ'রিব্রতেপ্রতিষ্টিত ও পরপ'ক হতে 
বিমিবৃত্ত হইরা, তোমার ত'র্থে জলপান করিয়।, ছয় মাল ধারণ করিবে, তাহাদের হৃৎ্পক্কজে 
দেই লিঙ্গ আবিভূত ইবে ॥ ১২।। ১৩ ॥। তাদের পাপে কখন রত হইবে না । ত হার] পিত- 
গণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ .করিলে, তাহা অক্ষয় হইবে, সনে নাই ॥ ১৪ ॥ এখা.ন মরিলে,তাছাঁকে 

পুনরায় সংসারে আঙিতে হইবে না। এখানে নান, দান, তপস্যা, জপ ও হোমাদি যে কোন 

ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে, অক্ষয় ফললাভ হইবে ॥ ১৫ ॥ মহাদেবের নিকট এইরূপ বর পাই 
সেই কেদারতীর্থ, সাক্ষ.ৎ তদীয় বাক্যের ন্ায়,-লোকের পবিত্রতা সাধন করিতে লাগিল ॥ ১৬ ॥ 

মহাদেব এইরূপে কেদারকে বর দিয়া, সত্বরে দর্বপাপবিনাশিনী ভাহুনন্দিনীতে স্নান করি- 
বার জন্ গমন কগিলেন ॥ ১৭ ॥ তথায় ন্নানার্থ অবতীর্ণ ও গভীর সলিলে নিমগ্ন হইয়া, ভ্রুপদা- 
নায়ী গায়ত্রী জপ করিতে লাগিলেন ॥ ১৮।। হে কলিধিয়! শঙ্কর এঁরূপে অন্তর্জলে দিম 
হহয়া, সার্ধ বৎসর যাপন করিংলন। তথাপি উন্নগ্ন হইলেন না | ১৯॥ এই অবসরে সমুদয় 
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পপতুর্দারণ্যাঞ্চ নক্ষত্রং ভারকৈ; সচ॥২*॥ অ'সমেভা: প্রচলিতা দেবাঃ শক্কপুরোগমাঃ। 
্্তাত্ত লোকেভ্য ইতি জপন্তঃ পরমর্বয়ঃ ॥ ২১॥ ক্ষুন্ধাশ্চ দেবা লোকেবু বরহ্াণং প্র মাগত'ঃ। 
দৃষ্টদোুঃ কিযিদং .লাকাঃ চন্ধাঃ সংশরমাগতাঃ॥ ২২ তানাহ পপ্মসন্্ুতো ন তথেশ্মি চ কারণং। 
তদা গচ্ছত বো যুকং ভ্রঃ,ং চক্গদাধরং ॥ ২৩॥ পিতামছেনৈবমুক্ত] দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ। 
পিত'মহং পুরস্কৃত্য মুর'রিসদগনং গত্কাঃ ॥ ২৪ ॥ 

নারদ উবাচ। কোপে মুক্ধারিদ্দেবর্ষে দেবে যক্ষোলু কিন্নরঃ। দৈত্যে ব1 রাক্ষসে। বাশি 
পার্থিবো বা তন্ধচাতাং | ২৫ ॥ 

পুলস্ত্য উবাচ। যে'পৌ রঙ্জঃসত্বময়ে! গুধবান্চ তমোমন্রঃ। নিগুনঃ সর্বগো ব্যাপী মুঝারি- 
শধুহদনঃ ॥ ২৬ ॥ 

নাব্দ উবাচ। যোহপৌ মুঝ ইতি খ্যাতঃ কন্ত পুব্রঃ লগীয়তে। কথঞ্চ নিহতঃ সংখ্যে 
বিষুঃনা তদ্বদস্ব মে ॥ ২৭ 

পুলস্ত্য উতাচ। শ্রয়তাং কথয্িবামি জ্ুরাম্রনিবর্ধণং । বিচিত্রমিদমাধ্যানং পুণ্যদং 

পাঁপনাশনং ॥ ২৮ ॥ কগ্তপস্যৌরসঃ পুত্রো! মুরে। নম দনুত্তবঃ | স দদর্শ রণে ভগ্ন।ন্ দিতিপুত্রান্ 
স্রোতমৈঃ ॥২৯॥ ততঃ সমবণাস্তীতস্তপ্ত,| বর্ষগণান্ বহছুন্। আনাধয়াাস বিভুং ত্রক্ষাণম- 
পরঃজিতং ॥ ৩* ॥ ততোহল্য তৃষ্টো বরদঃ প্রাহ বৎস বরং বৃণু। সত বত্রে বন্ং জৈত্যে। বরমেবং 
পিতামতাৎ ॥ ৩১ যং বং করতলেনাহং স্প শে ঙ্গরে বিভো। লস মন্ধম্তনংস্পক্টম্বমরোপি 

ভূবন ও লমুদ্দায় সাগর বিচরিত হইয়। উঠিল। নক্ষত্র ও তারক সঙ্গল ধক্সাতলে পতিত হুইতে 
ল গিল॥ ২০॥ শক্রপ্মুখ দেবগণ আসনভ্রষ্ট হইয়। উঠিজেন। পরমর্ধিগণ, লে'কে স্বপ্তি 
হউক, বলিয়া, জশ করিতে লগি.লন।। ২১।। প্েবগণ ক্ষুব্ধ হইয়া, ত্রক্জাকে কারণ '্জ্ঞাদ] 

করিবার জন্ত গমন করিলেন । এবং তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়! বলি.ত লাগিলেন, কিজন্ 

লোক সকল ক্ষুব্ধ ও সংশয়ভাবাপন্ন হইঠাছে॥ ২২ পক্মযোনি কহিলেন, অ মি ইহার কারণ 
অবগত নহি । তোমরা চক্রগদ্দাধর বিষুধর দর্শনার্থ গমন কর; তাহাই যুক্তিযুক্ত ॥ ২৩ ॥ পিতা- 
মহের এইরূপ আংদশ পাইয়া, ইন্্রপ্রনুখ অমরগণ তাহারে পু'স্কত করিয়া, মুরারসদনে সমা- 
গত হইলেন ॥ ২৪।। 

নারদ কহিলেন, চে দেবর্ষে! সেই মুরারি কে? দেবতা, না, যক্ষ, শিশ্র, না. রাক্ষস, 
দৈত্য, না, পার্থিব, নির্দেশ করুন || ২৫ ॥ 

পুলন্ত্য কহিলেন, যিনি রজঃসত্বময়; গুণময় ও তষে'ময়, যিনি [নগুণ, সর্বগত, সর্বব্যাপী, 
সেই মধুহৃ?নই মুরারিনামে বিখ্যাত ॥॥ ২৬।। 

নারদ কহিলেন, যে সেই মুর নামে বিধাত, সে কাছার পুত্র? কিরপে সংগ্রামে বিষুঃ 
কর্তৃক নিহত হয়, আমার নিকট কীর্তন করুন ॥ ২৭॥। 

পুলন্ত্য কহিলেন, আমি এই স্থরাহ্থরণিবর্থণ, পুণ্যসংজনন, পাপরিনশন, খিচিজ্র জাখ্যান 
কীর্তন করিব, শ্রবণ কর || ২৮।। কশাপের ওরসে দ্র গর্ভে মুর নামে দানবের জন্ম হয়। 
দে অবলোকন করিল, শ্মরোত্তম সঙ্কল দিতিপুত্রদিগকে রণে পরাজিত কগিয়াছে ॥ ২৯ ॥ 
তদ্দর্শনে সে মরণভয়ে আক্রান্ত হইয়1, ২ ছুবর্ষগণ ভপন্থা করিয়।, অপরাজিত বিভূ ব্রন্মার আরা- 
ধন করিল || ৩০ || ব্রদ্মা তুই ও বরদাঁনে উদ্যত হইয়া, কহিলেন, বৎস! বর হণ কর। 
সে পিঙামহের নিকট এই বর প্রার্থন1 করিল ॥। ৩১ ।॥। আমি সংগ্রাম যেষে ব্যক্তিকে করতল 
ঘার|ম্পর্শ করিব, হে প্রভেো!! ছে অজ! সে অমর হইলেও আমার হন্তম্পর্শ মাত্রে যেন 



৫৪ বামনপুরাণম্ | [ ৬০ম, অধ্যায়ঃ। 

জিয়েদজ ॥৩২ 7 বাঁটমিতা'হ ভগবান্ ত্রক্ষ! লোকপিতামহঃ। ততোহভ্যাগাম্মহাতেজ। মুর 
স্থরগিরিং বলী॥ ৩৩॥ সমেত্যাহ্বঘতে দেবযক্ষং কিন্নু়মের বা। ন কশ্চিদঘ,যুখে তেন সমং 
দৈত্যেন নারদ ॥ ৩৪ ॥ ততোহমরাবতী: ক্রুদ্ধ; সগত্ব। শক্রমাহ্বয়তৎ। নানেন সহ যোদ্ধং বৈ 

মতিং চক্রে পুরন্দরঃ ॥ ৩৫ ॥ ততঃ স করমুদ্যম্য প্রববেশামরাবতীং। প্রবিশস্তং ন তং কশ্চি- 

ন্িবারয়িতুমুৎ্দহ ॥ ৩৬। সগত্বা শক্রসদনং প্রোবাচেন্ত্রং মুরস্তদা। দেহি যুদ্ধং সহশ্রাক্ষ 
নোচেছ স্বর্গ পারতাজ 1৩৭ ॥ ইত্যেবমুক্তে। দৈতোন ব্রদ্ধান্ হরিহয়স্তদা। ন্বর্গরাজ্যং পরি- 
ত্জা ভূচরঃ সমঙ্জায়ত ॥ ৩৮ ॥ ততে। গজেন্দ্রকুলিশৌ হৃতৌ শক্রস্য শত্রণ।। সকলত্রে। 
মহাতেজ! দেবৈঃ সহ ন্থতেন চ॥ ৩৯। কালিন্মা দক্ষিণে কূলে নিবিবেশ পুরং হরিঃ। মুরশ্চাপি 
মহাভোগান্ বুভুজে সর্গপংস্থতঃ ॥ ৪০ ॥ দ্ানবাশ্চাপরে রৌই্। ময়তারপুরোগমাঃ । মুরমা- 
সাদ্য যাদ্যন্তে শ্বর্গে স্বকৃতিনো। যথা || ৪১ || স জদাচিন্মগপৃষ্ঠং সমায়'তো মহাম্থরঃ ৷ একাকী 

কুঙ্জয়ারূঢঃ সরধুং নিক্বগাং প্রতি ॥ ৪২ ॥ স সরয্যান্তটে বারং রাজানং হ্র্যযবংশজং। দশে 
রঘুনামানং দীক্ষিতং যক্তকর্মণি।। ৪০। তমুপেত্যাত্র ণীদ্দৈত্যো যুদ্ধং মে দীয়তামিতি। 
নোচেম্িবর্ততাং যজ্ঞো নেষ্টব্যা দেবতাস্তয়া॥ ৪8৪ ॥ তমুপেতা মহ:তেজ] মিত্রাবরুণসম্ভবঃ | 
প্রোবাচ বুদ্ধিমান ব্রন্মন্ বসিষ্তস্তপতাম্বরঃ ॥ 9৫ || কিং তে জিতৈর্নরৈর্দৈত্য অঙ্রিতাননুশা দয় । 

্রহর্ত,মিচ্ছদি "যদি ভং নিবারয় চাস্তকং ॥ ৪৬ দ বলীশালনং তে বৈ ন কষোতি 

মহান্ুর । তশ্মিন জিতে হি বিজিতং সর্বমন্যচ্চ ভূভলং ॥ ৪৭ স তদদিষ্ঠবচনং নিশম্য 

মরিয়! যায় ॥ ৩২ ॥ লোক পতামহ ভগব।ন্ ব্রঙ্গ আচ্ছা, ত হাই হইব, বজললেন। মহা 

তেজ! মহাঁবল মুব হর পাইন], স্থরগিরিতে সমাগত হইল ॥ ৩৩॥ সমাগত হইয়া, দেব, 

যক্ষ ও কিন্নরদ্দিগকে যুদ্ধার৫থ আহ্বান ক'রতে লাগিল। কিন্তন'রদ! হই তাহার সহিত 
যুদ্ধ ক্িলেন 71 5৪ ॥ হখন সেক্রৃদ্ধ হইয়া, অমরাবতীতে গমন ও ইন্ত্রকে যুদ্ধার্থ আহ্বান 

করিল । কিন্ত পুরন্দর তাহ র সহিত যুদ্ধ করিতে চাহিলেন না॥ ৩৫॥ অনস্তর সে কর উদ্যত 

করিয়া, অমরাঁবতীতে প্রবেশ করিল । প্রবের্খ করিবার লময় ক্ষেছই তাহাকে নিবারণ করিতে 
সাহসী হইল মা ॥ ৩৬ ॥ সে শক্রসদ্দনে গমন কথিয়া, তাহাকে কহিল, হে সহত্রাক্ষ ! আমার 

সহিত যুদ্ধ কর। নচেৎ স্বর্গ ত্যাগ করয়াযাঁও ॥ ৩৭। 
্রক্ষন! মুর এইদপ কহিলে, ইন্দ্র বর্গধাজ ত্য'গ করিয়া, পৃথিবীতে বিচরণ করিতে 

লাগিলেন & ৩৮ ॥ তখন মুর ইন্দ্রের এর:বত ও ক্ড্র আত্মসাৎ করিল। ইন্্র পুভ্র, কলত্র ও 

দেবগণের সহিত ॥ ৩৯ ॥ কালিন্দীর দক্ষিণ কূলে নগর প্রতিষ্ঠ। করিলেন। মূর স্বর্গে থাকিয়া, 
মহাতে'গ সকল ভোগ করিতে লাগিল ॥ 9০ ॥ ময় ও ভারপ্রমুখ অপরাপর রৌদ্রপ্রক্কতি দানব- 

গণ মুরের শরণাপন্ন হইয়া, স্বর্গে স্থক্কৃতীগণের স্ঠায়, আমোদ আহ্লাদে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৪১ ॥ 

কোন সময়ে মহান্থর মুর মহীপৃ ষ্ঠ নমাগত ও একাকী কুঞ্জর'রোহণে সরযূনদীন্ন তটে উপস্থিত 

হল ॥ ৪২ তথায় নে অবলোকন কথিল, স্থরধ্য.ংশীয় বীর রাজ। রঘু যক্তকার্যে দীক্ষিত 
হইয়াছেন ॥ ৪৩॥ দৈত্য তাহার নিকট গি'1 কহিল, আমারে যুদ্ধ দাও । নচেৎ যজ্ঞ হইতে 

নিবৃত্ত হও। দেবতাদের পুজা করিতে পাইবে ন1 ॥ ৪৪1 
মহাতেজা, মহাবুদ্ধি, তপ ্বশ্রেষ্ঠ, মিত্রাবরুণনন্দন তাহার সমমীপস্থ হইয়! কহিলেন | ৪৫ 

হে দৈত্য! মন্ুষাগণ তোমার নিকট পরাঞ্জিতই আছে। অতএব তাহাদিগকে জয় করিয়।, 

তোমায় কি ইঠ্টাপত্তি হষ্টবে? যাঁহার1 অজিত, তাহাদিগকে অনুশাপন কর। যদি যুদ্ধ করিতে 
ইচ্ছা হুইয়। থাক্ষে, তান! হইলে, যমকে নিরস্ত কর ॥ ৪৬। যম অতি বলবান্। তোনাঁর শান, 
পালন করিবে না। তাহারে জয় করিলেই, তোমার লমুদাঁয় সংসার জয় করা হইবে ৪৭ ॥ 



৬০ম, অধ্যায়ঃ | ] বামনপুরাণম্। ২৫৫ 

দন্পুজবঃ। জগাম ধর্মরাজানং বিজেতুং জগুপাশিনং | ৪৮॥| তমারাস্তং বমঃ শ্রন্া 
মত্ব বধ্যঞ্চ লংযুগে। স সমাঁরুহা মগ্ষং কেশবাস্তিকমাঁগমৎ || ৪৯ ।॥ সমেত্য চািবা- 
দোনং প্রোবাচ মুণচেতিতং ) স চাহ গচ্ছ ম মদ্য প্রেষয়ন্ মহ স্থৃংম্।| ৫০ | স বান্থদেববচনং 
শরত্বা চত্বব্য়ান্বতঃ। এতস্িন্নন্থঘর দৈভ্যঃ সংপ্রাপ্তো নগরীং দুরঃ ॥ ৫১।। তথাগতং বমঃ প্রাহ 
কিং মুরো করত মিচ্ছপি। বদম্ব বচনং কর্ড] ত্বদীয়ং দানবেশ্বর ॥ ৫২ | 

মুর উ্াচ। যম প্রজালংযমনানিবৃত্তিং কর্ত,মর্ঘসি। নোচেত্ববাদ্য ছিত্বাহং মূর্ধানং পাঁতয়ে 
ভুব॥৫৩॥ তমাহ ধর্্বরাট, বাক্যং যর্দি সংযমসে ভবান্। গোপিতাসি মুরো। নিত্যং করিষো 
বচনং তব ॥ ৫৪ ॥ মুরত্তমাহ ভবতঃ হ্গোহধিকম্তং বন্ধ মে। অহমেব পরাজিত্য বারয়া“ন 
ন সংশয়ঃ ॥ ৫৫ ॥ যমন্তং গ্রাহ মে বিষুরদেবশ্ক্রগদাধরঃ। শ্বেতছীপনিতাপী ষঃ স মাং সংযম- 
তেব্যয়ঃ ॥ ৫৬॥ তমাহ দৈত্যশার্দ,লঃ ক:ংসী বসতি কীর্ডঁয় । শ্বয়ং তত্র গমিষ্যামি তশ্য 
সংযমনোদাতঃ॥ ৫৭ ॥ তমুব'চ যখে। গচ্ই ক্দীরে দং নাম সাগরং। তত্রান্তে ভগব ন্ বিষুদ্লেণক- 
নাথো জগন্মসঃ ॥ ৫৮ ॥  মুরজদ্াক্যমাকণ্য প্রাহ গচ্ছামি কেশবং। কিং তৃত্ব+া ন তাবদ্ধি 
সংযমা ধর্মমানবাঃ ॥ ৫৯ ॥  ইত্যেবমুক্ত। বচনং ছুগ্ধীব্ধনগমন্থুরঃ । যত্রস্তে শেষপধ্যস্কে 
চতুমুত্তির্জনার্দনঃ ॥ ৬০ | 

সস এ পপ আস পপ পিশ পাশ সীট াাীপস্পাশপাশাশি 7 ্শাীীশ্পীশীীীশীশীী শি িী শী পাশা শশা শীট 

দনুপুঙ্গব মুর তদীঘ্ন বচন আকর্ণন করিয়া, দণ্ডপ।ণি যমকে জয় করিবার জন্য গমন 
করিল ॥ 3৮॥ যম তাহাকে আদিতে শুনিধা, সংগ্রামে তাহাকে বধ করা ইবে না, ভ বিয়া, 
মহিষে অরে'হণ কিয়া, ভগবান্ কেশম্বর নিকট সমাগত হইলেন ॥ ৪৯॥ এবং সম্মুখে 
উপস্থিত হইযা, তীগারে অভিবাদন ক'রয়া, মুবের বিচেষ্টিত বিঞ্চাশিত করিলন। তিনি 
কহিলেন, তুমি যাইযা, এখনই সেই মহ্ান্ুরকে আম র নিকট পাঠাইয়। দাও ॥ ৫০ ॥ ধর্মরাঁজ 
বাস্থদেহ্রে বচনানুসারে ত্ববান্ধিত হইলেন। এই অবসরে মুর তদীয় নগরীতে আগমন 
করিল ॥ ৫১॥ দে জাঁগমন করিলে, যম তাহারে কহিলেন, হে মুর! তোমীর কি করিত 
অভিলাষ, বল। $ে দান,.বশ্বর ! আমি তোমার আগু। প।লন করিব ॥ ৫২ ॥ 

অস্থর কহির, হেষযম! আমি তোমাকে প্রজাগণের সংযমন হইতে নিবৃত্ত করিতে অভি- 
লাষী হইয়াছি। নতুবা, অনা তোমার মন্তক ছেদন করিয়া, পৃথিবীতে পাতিত করিব 7 ৫৩। 

ধর্মরাজ তাহারে কহিলেন, তুম যি আম!রে সংযমন ও নিত্য রক্ষা করিতে পার, তাহা 
হইলে, আমি তোমার কথা রক্ষা করিতে পারি ॥ ৫৪ ॥ 

মুর কহিল, তো! অপেক্ষ। কোন্ বাক্তি প্রাধান্য শষ, আমারে বল। আমি তাহারে 
পরাজগপূর্ব্বক গুতিযিদ্ধ করিব, সংশয় নাই ॥ ৫৫॥ 

যম তাহারে কহিলেন, যিনি শ্বেহখীপের অধিবাপী, সেই চক্রগদাধর ভগব'ন্ অবিনাশ 
বিষুণ আমারে 'সংযমন করিয়া থাঁকেন ॥ ৫৬ ॥ 

দৈত্যশার্দুল মুর যমকে কাহল, কোথায় তাহ র বাস, কীর্তন কর। আমিস্বয়ং ত.হার 
সংযমনোদাত হইয়, তথায় গমন করিব ॥ ৫৭ ॥ 

যম তাগারে কহিলেন, তুমি ক্ষীবোদনমক সাগরে গমন কর। লোকনাথ, জগন্ময় ভগবাঁন্ 
বিষুঃ তথায় বিক্লাঙ্ম'ন আছেন ॥ ৫৮ ॥ 

মুর তাহার কথা শুরা, কহিল, আরম কেশবের সকাশে গমন করিব । তুমি তাবৎকাল 
ধর্ি্ মানবপিগকে লংযনন করিও ন1॥ ৫৯॥ এই কৎ| বলিরা, সে ক্ষীরোদদাগরে গমন 
করিল, যেখ|ন চতুমুত্তি জনার্দন শেষপ্ধ্যঙ্কে শয়ন করিয়। আছেন ॥ ৬ । 



২৫৬ বামনপুরাণমূ। [ ৬ম, অধ্যায়ঃ | 

নারদ উবাচ। চতুমূর্তিঃ কথং বিষুর়েক এব নিগদ্যতে। সর্বাগত্বাৎ কখমপি অব্যক্তত্বাচ্চ তদ্ধদ ॥৬১। 
পুলদ্ত্য উবাচ । অব্যক্তঃ সর্ধগোষ্পীছ এক এব মহাম্থনে। চতুমুর্তির্জগন্পাথে। যথা 

ব্দ্ষ-ব্তথা শৃণু ॥ ৬২৪ অগ্রতর্ক্যমনির্দপ্তং শুক্ং শাত্তং পরম্পদং। বাহ্থদেবাখ্যমব্যক্তং 
প্ৃতং দ্বাদশপত্রকং ॥ ৬৩ ॥ 

নারদ উবাচ । কথং শুক্রং কখং শান্তমপ্রতর্ক্যমনিন্দিতং ৷ কান্যন্য ঘাদশোক্তানি পত্রকাণি 
মনাযুনে । ৬৪ ॥ 

পুলঝ্ত্য উবাচ। শুণুঘ বচনধ গুহাং পরমেষ্ি প্রভাষিতং । ক্তং সনৎকুমারেগ ভেন'- 
খ্যাতং চ বন্মম ॥ ৬৫ ॥ 

নারদ উবাচ। কোহয়ং লনৎক্মারেতি যথোক্ং ব্রদ্ধণঃ স্বয়ং । তবপি তেন গদিতং 
বদ মামন্ুপূর্বশঃ |1৬৬। 

পুলস্তা উবা-। ধর্ধন্ত তার্ধযাহিংসাধ্যা ত্তাঁং পুন্রচতুষ্টয়ং। সংজাতং মুনিশার্দ ল যোগ- 
শাস্বিারকং। ৬৭ || জ্যষ্ঠঃ সনৎ্কুমারোভূদ্থিতীরশ্চ সনাতনঃ| তৃভ'য়ঃ সনকে। নাম 
চতুর্থশ্চ সনন্দনঃ।| ৬৮ ॥॥ সাংখ্যবেত্তারমপরং কপিকং বোঢমাস্রং | দৃ্) পঞ্চশিথং শ্রেষ্ঠং 

যোগযুক্তং তপোনিধিং ॥॥ ৬৯।॥ তততস্তশ্তালনং দদ্যাজ্জযায়ানপি কনীয়সে। মৌনগুহ্থাং 
মহাযোগং কপিলাদীন্ুব/চ সঃ ॥ ৭০ ॥॥ সনৎকুমারস্চা(ভ্যত্য ব্রহ্গাণং কমলোত্তবং । অপৃচ্ছ- 
দেঘাগবিজ্ঞানং তমুবাচ প্রজাপতিঃ ॥ ৭১ ॥ 

ব্রক্ষোবাচ। কথরিষ্যামি তে সাধ্য যদি পুঞঙ্জেতি মেবচঃ। শৃণোষি কুরুষে তচ্চ জ্ঞানং 
খ্যযুতে। বান্ || ৭২।। 

নারদ কহিলেন, বিষুঃ এক; কিজন্য তাহাকে চতুরূ্তি বলিয়া থাকে? তিনি সর্বগ ও 
অব্যক্ত । তবে কিরূপে চতুমুর্তি হইলেন, নির্দেশ করুন ॥ ৬১ ॥ 

পুলস্ত্য কহিলেন, হে মহাত্মন! জগন্নাথ জনার্দন সর্বগ ও অবাক্ত এবং এক হইলেও, 
যেরূপে চতুমূ্তি হইয়াছিলেন, তাহ! শ্রবণ করুন ॥ ৬২ ॥ বাম্থদেবনামক পরপদ অপ্রতর্ক্য, 
অনির্দে্ঠ, শুক্র, শাস্ত এবং দ্বাদশপত্রক ব'লয়।, পরিগণিত 1 ৬৩ । 

নারদ কঠিলেন, শুরু, শান্ত, অপ্রতর্ক্য ও "নিন্দিত, এই সকল কিরূ,প হইয়াছে ? ₹হ 
মহামুনে ! ইহার ঘ্াদশপত্রই বা কিরূপ? ॥ ৬৪ ॥ 

পুলস্ত্য কহিলেন, পিতামহের কথিত এই গুহা আখ্যান শ্রবণ কর। সনৎকুমীর উহা 
গুনিয়াঃ আমায় বলিয়াছেন ॥ ৬৫ ॥ 

নারদ কহিলেন, সনৎকুমার কে, ব্রন্ম। স্বয়ং ধাহাকে বলিয়াছেন? তিনি আবার আপনার 
লিকট কীর্তন করিয়াছেন । আন্ুপূর্ব্বিক আমারে বলুন ॥ ৬৬ 

পুলম্ত্য কহিলেন, ধর্শের ভার্য্যা অহিংসা। তাহার গর্ভে পুক্রচতুষ্টয় প্রাহুভূতি হন। হে 
মুনিশার্দূল! তাহারা সকলেই যোগশান্বের বিচারক ছিলেন ॥ ৬৭ ॥ ইঠাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ 
ননৎকুমার, দ্বিতীয় মনাতন, তৃতীয় সনক, এবং চতুর্থের নাম লনন্দন ॥৬৮॥ তৎকালে 
কপিলকে সাংখ্যবেত্ত॥ যোগবুক্ত, তপোনিধি ও এই কারণে সকলের শ্রেষ্ঠ দখিয় ॥ ৬৯। 
সনৎকুমাঁর় জ্যেষ্ঠ হইলেও, কনিষ্ঠকে আসন প্রদ্দান এবং কপিলাগি সকলকেই মৌনগুহা মহাঁযোগ 
উপদেশ করিলেন ॥ ৭ ॥ 

সনৎকুমার কমলযোনি ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া, যোগবিজ্ঞান জিজ্ঞাসা করিলে সেই প্রজজা- 
পতি তাহারে কহিলেন | ৭১ ॥ হেধর্নদন |! যদি আমর কথা শুন, এবং তদন্থুজপ অনুষ্ঠান 
কর, তাহ! হইলে, আ“ম যোগবিজ্ঞান উপদেশ করিব। বেছেডু, তুমি সাংখ্যযুক্ত ॥ ৭২।। 
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সনৎ্কুমার উবাচ। পুত্র এবাস্মি দেবেশ :5ঃ শিব্যোম্ম্যহং বিডো। ন।বশেযোধন্তি পুত্র 
শিষ্স্ত চ পিতামহ ।| ৭৩।. 

ব্রন্মোবাচ ।. বিশেষঃ শিষ)পুত্রাভ্যাং বিদ্যতে ধশ্মনন্দন | 
শুখু।। ৭৪1 পুন্নায়ো! নরকাজাতি পুত্রস্তেনেহ গীয়তে। 
আরতি: || ৭৫ || 

সনৎকুমার উবাচ। কোহয়ং পুক্লামকো দেব যন্মাত্রাক্ষি চ পুত্রকঃ। তম্মাচ্ছেষং তথ! 
পাপং হরেচ্ছিষ্যশ্চ তছদ || ৭৬॥। 

্রান্মোবাঁচ। এতৎ পুরাণং পরমং মহবে যোগাঙ্গযুক্তং চ তথা সটদ্ব। তখৈব চোষ্রং 
ভয়হারিপুপ্যং বদাঁম তে শাম্যতি যেন পাপম || ৭৭ || 

ইতি শ্রীব।মনপুক্কাণণ ভৈরবপ্রাছুর্ভাবে ব্রন্দমদনৎ্কুমারসংবাদে| নাম ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬০ । 

ধঞ্মকশ্মসমাধোগে তথাপি গদতঃ 

শেষপাপহরঃ শিষ্য ইতীয়ং বৈ্দিকী 

একষগ্টিতমোহধ্যায়ঃ ! 
ব্রন্দমোবাচ । পরদারা(ভিগমনং পাপিনামুপলেবহং। পারুষ্যং সর্বভূতানাং প্রথমং নরকং 

মতং || ১।॥ ফলস্ভেয়ং মহাপাপং ফলহীনং তথাটনং। ছেদনং বৃক্ষজাতীননীং দ্বিতীয়ং নরকং 
স্সতং || ২ বজর্যাদানং তথ] .দুষ্টমবধ্যবধবন্ধনং । বিবাদে] বান্ধবৈ? সাগ্ধং তৃভীয়ং নরকং 
মতং || ৩।। ভয়দং সর্বসত্বানাং ভবভূতিবিনাশনং। ভ্রংশনং |নিজধর্্মাণাং চতুর্থ, নরকং 
স্মতং | ৪ ॥ মারণং মন্রকৌটিল্যং মিথ্যাভিশংসনং চ যথ। মিষ্টেকাশনমিতুযকতং পঞ্চমং তু 
নৃযাতনং || ৫ || যন্র ফলাদিহরণং যমনং ঘোগনাশনং। যানবুন্ত হরণং হষ্ঠমুক্তং 

স্পস্ট 

মনৎকুমার কহিলেন, ছে দেবেশ। আমি আপনার পুত্র। যেহেতু, আপনার শিষ্য 
হইয়াছি । হেবিভো ! হেপিতামহ! শিষ্য ও পুভ্র এই উভয়ে বিশেষ নাই ॥ ৭৩॥ 

ব্রহ্মা কহিলেন, হে ধর্মনন্দন ! ধর্কর্মসমাষোগনস্থংল শিষ্য ও পুভ উভয়ে বিশেষ আছে। 

তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর || ৭৪।। পুন্ন[ম নরক্ষ হইতে ত্রাণ করে, বলিয়', পুত্র নাম'হইয়াছে। 

আর, শেষ পাপ হরণ করে বলিয়া, শিষ্যনীম কীত্তিত হইয়া থাকে । এইরূপ বৈদিকী শ্রুতি 

প্রচলিত আছে ॥ ৭৫॥ 

সনৎকুমার কহিলেন, হে দেব! পুজ যাহ! হইতে ত্রাণ করে, সেই পুনীম নরক কীদৃশ £ 
আর, শেষ পাপ কাহাঁকে বলে, যাহ1 হরণ করে, বলিয়া, শিষ্য নাম হইয়|ছে ? | ৭৩ || 

্রক্মা কহিলেন, হে মহর্ষে! আমি তোমার নিকট পরমপ্রাচীন, যোগাঙগযুক্ত, দর্ধবদা 
উগ্রভয়নিন্দন, পরমপব্িত্র, এই আখ্যান কীর্তন করিব । উহা দ্বারা পাপ [বিনাশিত 
হইয়। থাকে ।। ৭১ ।। 

ইতি শ্রীবামণপুরাণে ভৈরবগ্রাদুর্ভ|বে ত্রন্মসনৎকুমারসংবাঁদঃুনাম য্টিতম অধ্যায় ॥ ৬*। 

্রন্মা কহিলেন, পরদারাভিগমন, প।পিগণের উপলর্পণ ও পরুষাবলম্বন, এই তিনটী সর্ব- 
ভূতেন্ন প্রথম নরক ॥ ১ চৌধধ্য, বৃথা পর্য্যটনুও বুক্ষাতিগণের ' ছেদন, এই কয়টা দ্বিতীয় 
নরক ॥২॥ বজ্য দ্রব্যের পরিগ্রহ, অবধ্যের বধ ও বন্ধন এবং বান্ধবর্গের সহিত বিবাদ, এই 
কয়টা তৃতীয় নরক |॥৩ ॥ ভবৃতি বিনঠশ করিয়া, সর্বসত্বের ভয় সমুৎপাদন এবং নিজ ধর্দের 
ভ্রংশন,& ইহাদের নাম চতুর্থ নরক ॥.৪ ॥ মারণ, মিত্রগণের প্রতি-কুটিলতা প্রদর্শন, মিথ্যাভি- 
শংলন ও একাকী মিভোজন এই কয়টা পঞ্চম নরক || ৫॥ ফলাদ্দিহরণ, -নিষমন, ষোগনাশন 

৩৩ 
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শবধাতনং .। ৬॥। ক্লাজভাগহরং ঢং রাজজায়ানিযেবণং। রাজ্কামহিতকর্তৃত্বং সগুমং নরকং 

শ্বতং॥ ৭॥ নুদত্বং লোলুপত্বং ট লব্ধন্্ীর্থনানং । লালাসংকীর্ণমেবোক্মঞ্মং নরকং 
স্বতং 8৮ ॥ বিপ্রোকতং বন্দহরণং ত্রাহ্মপানাং বিনিদনং। বিরোধং বদ্ধুতিশ্চেক্তং নবমং 
নরষাতনং ॥। ৯।। শিষাচারবিনাশং চ শিইছেষং শিশোর্বধং । শা্ান্তেয়ং ধর্ান্তেরং দশমং 
পরিকীর্তিতং ॥ ১০ বড়ঙ্জনিধনং ঘোরং যাড়গুণ্যপ্রতিষেধনং । একাঁদশং তখৈবোক্তং 
নররুং সন্ভিরত্তমং | ১১৪॥ সৎস্থ নিন্দা সদ1 চৌরমনাচারমসতক্রিয়] । সংস্থারপরিহীনত্বমিদং 
ঘাদশমুচ্যতে । ১২ ॥ হানিরধন্মার্ধকামান[মপবর্গন্ত হারণং। সংবেদঃ সংবিদামেতৎ জ্রয়োদশম- 
মুচ্যতে ॥ ১৩ ॥ ক্ষপণং ধর্মহীনং চ যন্বর্্াং ষচ্চ বহিদং॥ ঠভূর্দশং ততৈবোকং নরকং তঘি- 
গহিতং ॥ ১৪॥ অজ্ঞানং চাপাহ্থয়তমশৌচমণ্ডভাবহং | স্মতং তৎ পঞ্চদপকমসভ্যৰচনানি 
চ॥১৫।॥ আলম্কং বৈ যোড়শকং সক্রোধং চ বিশেষতঃ । চসর্বস্য চাততাদিত্বমাবাসেঘক্সি- 
দাপনং ॥ ১৬॥ ইচ্ছাচ পরদারেযু নরকাঁয় নিগদ্যতে । নর্ধ্যাভাবশ্চ শাস্্রেযু উদ্ধৃত 
বিগহিতং ॥ ১৭ ॥ এতৈত্ত পাপৈঃ পুরুষঃ পুক্লামাপৈর্ন সংশয়ঃ । সংযুক্তঃ গ্রীণয়েদ্দেবং 
সম্ততা! জগতঃ পতিং ॥ ১৮॥ প্রীতঃ সৃষ্ট্যা তু শু৩য়া সমধ্যান্তে তমচাতং। পুংনাম নরকং 
ঘোরং বিনাশয়তি সর্বতঃ ॥ ১৯॥ এতন্মা কাংণাৎ সাধ্য ততঃ পুত্রেতি গদ্যতে। অতঃপরং 
প্রবক্ষ্যামি শেষপাপপ্য লক্ষণং & ২* ॥ দেয়ে বাঁধভূতানামন্থজানাং পিতৃনথ | লিক্া পরধনে- 
ঘেব সর্ববর্পেধু চৈকতাঁ॥ ২১॥  ওক্কারাদপি নিব তিঃ পাপকারিস্্তিশ্চ সঃ। গরোর্বাদে। 
মঙ্কাপাপমগম্যাগমনং তথা ॥ ২২॥ ত্বতাদিখিক্রয়ো ঘোরশ্চগ্ডালাদিপরিএহঃ ৷ শ্বদ্োবচ্ছাদদনং 
পাপং পরদোষপ্রকাশনং ॥ ২৩৪ যৎসরিত্বং বাগ্দ্ত্বং নিষ্টরত্বং তথা পরে। টাকিত্বং 

ও যানযুগ্মহরণ, ইহাদের নাম ব$্ নরক ॥ ৬৪ মোহবশতঃ রাজভাগহরণ, রাজপতীগমন € 

রাজার অহিতাচরণ, ইহাদের নাম সপ্তম নরক || ৭ 1 লুন্ধতা, লোলুপতা, লন্বধর্ম্ার্থাবনাখন, 
ইহাদের নাম অষ্টম নরক ॥ ৮॥ ব্রহ্ষহরণ, ব্রান্মণগণের নিন্দাকরণ ও বন্ধুগণের সহিত বিরোধ- 
সংঘটন, ইহাদের নাম নবম নরক ॥ ৯৪ শিগ্টাচারবিনাশ, শিষ্টদেষ, শিশুহত্যা, শাগঢ়রি, 
ধর্মচুরি, ইহাদের নাম দশম নরক | ১০॥ বড়ঙ্গনিধন, বাড়গুণ্যপ্রতিষেধন, এই কয়টীকে 
সাধুগণ একাদশ নরক বলিয়াছেন ॥ ১১ % সাঁধুনিন্দা, লর্বপা চৌর্যবৃত্তির পরিচর্যা, 
অনাচার, অসৎক্রিয়া, সংহ্ক।র ব্জ্জন, ইহাদের নাম দ্বাদশ নরক ॥| ১২॥ ধর্মার্থকামহানি, 
চভুর্বর্ঁপরিহারণ ও সংবিৎ্মবেদ, ইহাদের নাম ত্রয়োদশ নরক |॥১৩॥ ধর্মহীন 
ক্ষপণ ও বর্জন এবং অগ্নিগ্রয়োগ, ইহাদের নাম চতুর্দশ নরক। এই নরক অভি 
ভুগুন্দিত ॥ ১৪ ॥ অঞ্ঞাম, অস্থূরা,। অশৌচ ও অসত্য বাক্য, এই কয়টার নাম পঞ্চদশ 
নরক || ১৫॥ আলস্য, বিশেষতঃ, ক্রোধ ও লকলের আততায়িত্ব এবং আবাসে অগ্রিদান, 
ইহাদের নাম ষোড়শ নরক 11১৬ পরদারে বাসনা, শাস্ত্রে ঈর্ধযাভাব,ও ওদ্ধত্য, এই কয়টীও নর- 
কেন্ন হেতু ॥॥ ১৭ পুরুষ উল্লিখিত পুর্লামাদ্য পাপদকলে সংযুক্ত হইয়!, সম্তভতি ঘার। জগৎপতি 

জনার্দনকে যদি সন্ত করে ॥ ১৮॥ তাহা হইলে, তিনি প্রীত হইয়া, গুভস্ষ্টি ার। তাহারে 
সংভাবিত করিয়। থাকেন। এবং ততন্দারা সর্ধতোভাবে পুক্লায নরক বিনাশ করেন ॥ ১৯ ॥ 
হে ধর্শনন্দন! এই কারণেই পুত্র নাম হ্ইয়ছে। অতঃপর শেষ পাপের লক্ষণ কীর্ভন 
করিব ॥ ২০॥ দেবগণ, খবিগণ, ভূতগণ, - মন্থজগণ, ও পিতৃগণ, ইহাদের দেয় দ্রব্যে লোভ, 
পরখলে লিগা, সর্ববর্ণে একভা ॥ ২১ ॥ ও'কার হইতে নিবৃতি, পাপকারিশ্বতি, ওরনিন্দা, 
অগম্যাগমন ॥ ২২॥ ঘ্ৃভাদিবিক্রয়, চণ্ডালাদিপন্লিঞ, শ্বঙ্গোষগোপন, খরদোষপ্রকাশন ॥২৩। 
মৎসরিত্ব, বাগ্তুষ্টর। নিষুরত্ব, যাছার.নাম করিলে ও যাহা বলিলেও অধর্শ হয় সেই টাঞ্তি ও 
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ভালবাদিত্বং নায়! না চাপ্যধর্মজং ॥ ২৪ ॥ দারুণত্বমধশ্মিহং নরকাবহুমুচ্যতে। এতৈশ্চ 
পাপৈঃ সংযুক্তঃ শ্রীণয়েদযদি শঙ্করং ॥ ২৫॥ জ্ঞানাধিকমশেষেণ শেষং পাপং জয়েতঃ। শারীরং 
বাঁচিকং যচ্চ মানসং'সাধিকং চ যৎ।২৬| পিতৃমাতৃক্ৃতং যচ্চ কৃতং বচ্চাঞরিতৈনরৈঃ। ভ্রাতৃভির্বাদ্ধবৈ- 
শ্চাঁপি তম্মিন্ জন্মনি ধর্্জ ॥ ২৭ ॥ তৎ সর্বং বিলয়ং যাতি স ধর্ঃ সুতশিষায়োঃ। বিপরীতে 
ভবেৎ সাধ্য বিপরীতঃ পদক্রমঃ ॥ ২৮ তন্মাচ্চ পুন্্রশিষ্যো হি বিধাতব্যো বিপশ্চিতা। এতদর্থ- 
মছিধ্যায় শিব্যাচ্ছে ্ঠতরঃ স্থুতঃ | শেষাস্তারয়তে শিষ)ঃ সর্বভোপি হি পুত্রকঃ ॥ ২৯॥ 

পুপস্ত্য উবাচ । পিতামহবচঃ শ্রবা সাধ্যঃ প্রাহ তপোধনঃ | অ্রিদত্যং তব পুোহং 
বের যোগং বদগ মে॥৩০॥ তমুবাচ মহাযোগী তক্মাতাপিতরৌ যদি। দাস্যেতে চ ততো 
ধোগং দায়াদে! হালি পুত্রক ॥ ৩১।। ননৎকুমারঃ প্রোবাচ দায়াদপরিকল্পন! । যেয়ং 
ভগবত] প্রোক্ত। ভাং মে ত্বং খ্যাভূমর্থসি ॥ ৩২।। ততুক্তং সাধ্ামুখ্যেন বাক্যং শ্রুত্বা পিতামহঃ। 

প্রাহ গ্রহস্ঠ ভগবান্ শুখু বৎমেতি নারদ ॥ ৩৩1 ওরল;ঃ ক্ষেরজশ্চৈর দত্বঃ কৃত্রিম এব চ। 
গুট়োৎপন্নোপবিদ্ধশ্চ দায়াদ] বাদ্ধবাস্ত য, & ৩৪ ॥ অমীষু যট্নু পুত্রেষু খণপিগুধনক্রিয়াঃ । 
গোত্রসাম্যং কুলে বৃত্তিঃ প্রতিষ্ঠা শাশ্বতী তথা ॥ ৩৫ ॥ কানীনশ্চ সহেশ্চ ক্রীতঃ পৌনর্ভবস্তথা । 
দয়ংদত্ঃ পারনবঃ ষট পুত্র।স্ত প্রকীতিতাঃ । ৩৬॥ অমীষামুণপিগাদকথা !নৈধবহ বিদ্যতে | 

নামধারক এবেহ গোত্রে চ কুলসংমতঃ ॥ ৩৭ ॥ ততোম্ত বচনং শ্রুতা ব্রন্মণঃ সনকাগ্রজঃ। 

ঝ্ 

তালবাদিত্ব ।|২৪ ॥ দরুণত্ব ও অধর্িত্র, এই সকল নরকের হেতু । এই ।সমন্ত পাপে সংযুক্ত 
হইয়া, যদি জ্ঞানাধিক শঙ্করকে অশেষরূপে সন্ত করিতে পারে, তাহ! হইলে শেষ পাপ জয় 
করিয়া থাকে । তাহ। হইলে, শারীর, বাচিক, মানস ॥ ২৫ ॥ ২৬॥ পিতৃমাতৃকৃত, আশ্রিত কর্তৃক 

অনুষ্ঠিত এবং ভ্রাতৃগণ ও বান্ধবগণ কর্তৃক বর্তমান জন্মে বিহিত ॥ ২৭॥ ইত্যাদি সমস্ত পাঁতক 
ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ইহাই পুত্র ও শিষ্র ধর্ম। ছে ধন্মনন্দন! ইহার বিপরীত হইলে, বিপরীত 
শবে কথিত হইয়1 থাকে ॥২৮ ॥ এই কারণে বিদ্বান্ ব্যক্তি পুত্র ও শিষ্য বিধান করিবেন। 
এইরূপ অর্থ অভিধ্যান করিলে, শিষ্য অপেক্ষ1! পুত্র প্রধান হইয়া থাকে। অর্থাৎ শিষ্য শেষ 

মকলের উদ্ধার করে, কিন্ত পুর সকলেরই পরিত্রাণ করিয়া! থাকে ॥ ২৯ ॥ 

পুলন্তা কহিলেন, তপোধন সনৎকুমার পিতামহের বাক্য শ্রাবণ করিয়া টুকহিলেন, হে দেব! 

ত্রিসত্য করিযা বলতেছি, আমি আপনার পুত্র অতএব আমাকে যৌগ উপদেশ করুন ॥ ৩০ ॥ 

তখন মহাঁযোণী পিতামহ তাহাকে কহিলেন, তোমার পিতামাতা যদি আমাকে তোমায় 
প্রদান করেন, তাহা! হইলে, যোগ উপদেশ করিব। কেননা, তথন ভুমি আম।র দাষাদ 

হইবে ॥ ৩. ॥ 
সনৎকুম!র কথিলেন, ভগবন্। আপনি যে দায়াদপগিকল্পন!' কীর্তন করিলেন, তাহার 

অর্থ কি, আমাকে বলুন। ৩২ ॥ 
হে নারদ! ভতগবান্ পিতামহ সাধাপ্রধান সনৎ্কুমায়ের অভিহিত বাক্য শ্রবণ করিয়া, 

সহ।ম্য আঁপ্যে কহিলেন, বৎস ! শ্রবণ কর || ৩৩ ॥ ওরস, ক্ষেত্রজ, দত, কৃত্রিম, গুঢ়োৎপনন 

ও অপবিদ্ধ, এই ছয়জন দায়াদনামে অভিহিত হয় ।।৩৪ | এই ছয় পুত্রে ধণ, পি, 

ধন, ক্রিয়া, গোত্রসাম্য, কুলবৃত্তি ও শাশ্বতী গ্রতিষ্ঠ! ব্যবস্থিত হুইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥ এতত্্যতীত, 
কানীন, সহোঢ়, ক্রীত, পৌনর্ভব, ন্বয়ংদত, পারসব, এই £ছয়টা পুত্র কীর্তিত হইয়াছে ॥ ৩৬। 

ইহাদের খণপিগাদিকথা নাই। ইহার! গোত্রে নামধারকমাত্র। এবং কুলসম্মত ॥ ৩৭ || 
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উবাঁচৈনং বিশেষং হি ত্রদ্ষন্মে খযাতুমহসি ॥ ৩৮ ॥॥ ততোত্রবীৎ, স্থুর্পতির্বিশেষং শৃু পুত্রক। 
ওরলো! যঃ শ্বযংজাতঃ প্রণ্তবিশ্বমিবাত্মনঃ | ৩৯।। ক্লীবোন্মত্তে ব্যসনিনি পত্যৌ তন্তাজ্ঞয়] 
ভু যঃ। ভার্ধ্যা হানাতুরা পুত্রং জনয়েৎ ক্ষেত্রজত্ত সঃ ॥ ৪*॥ মাভাপিতৃভ্যাং যো দত্তঃ স দত্তঃ 
পরিগীয়তে ৷ মিত্রপুং মিআদত্তং কৃত্রিমং প্রান্থরুত্তমীঃ ॥ ৪১7 নজ্ঞাঁয়তে গৃহে কেন জাতস্তিভ 
সগৃঢ়কঃ। বাহতঃ গযমানীত: সোপবিদ্ধঃ প্রকীন্তিতঃ ॥ ৪২॥ কন্যাজাতপ্ত কানীন: স- 
গর্ভোঢ: নহোঢুজঃ। মুলোরগৃহীতঃ ক্রীতঃ স্যার্ছিবিধঃ গ্তাৎ পুনর্ভবঃ ॥ ৪৩॥ দতাপ্যকম্ যা 
কন্ত ভূষোইন্থস্য প্রদীয়তে । তজ্জাতস্তনযো জেয়ো লোকে পৌনর্ভবঃ স্মতঃ॥ ৪৪ ॥ ছুর্ভিক্ষে 
বাসনে চাঁপি যেশাত্মা বিনিবেদিত। সস. শ্বষ'দত্ত ইত্যুক্তস্তথান্ৈঃ কারণাস্তরৈ? ॥ 9৫॥ 
্রাহ্মণপা সুতঃ শুদ্র্যাং দারতে যস্থ স্ুত্রত। উ়াযাং চাপ/নুঢ়াধাং স পারলব উচ্যতে ॥ ৪৬। 
এতস্ম।ৎ কারণ|ৎ পুত্র ন বং দাতুমর্থ'স। স্বমাস্মমনং গচ্ছ শীত্রং পিতবৌ সমুপাহ্বয ॥ ৪৭ | 
ততঃ স মাতাপিতরটৌো সন্মীব বচনাদ্বভে।:। তাবাজগ্তুরীশানং কষ্ট ং বৈ দম্পতী মুখন ॥ ৪৮ ॥। 
প্রণিপত্য তু ব্রন্মাণমাদেশে দেক দীযতাম্। উপবিষ্টৌ স্থখাসীনৌ সাধে) বচনমব্রবীৎ ॥ ০৯ ॥ 

সনৎ্কুমার উবাচ। যোগং জিগমযুস্তাত বন্ষাণং সমচূচদং। মামুক্তব -স্ত পুত্রার্থে 

তল্মাত্বং দাতুমর্ঘল ॥ ৫০ ॥ তাবেবযুক্তৌ পুত্রেদ যোগাচার্ধ্যং পিতাঁমহং। উত্তবংতৌ 
প্রন যং হি আবয়োস্তনফোহক্তি চ ॥ ৫১॥ অদ্যপ্রভৃতাষং পুত্রস্তব ব্রন্মন্ ভবয্যতি। ইতুক্ত। 

সনৎ্কুমাব পিত'নহেব এই বাকা শ্রবণ কযা, তাহারে কহিলেন, বন্গন। আমারে বিশেষ 
করিয়া, এ।বধয় বলুন । ৩৮ 

তখন ন্ুরপতি কহিলেন, বন! বিশেষ কবিষ বলিতেছি, শ্রবণ কর। ফে পুত্রআন্মার 
প্রতিবিহ্বসদৃশ স্বঘং সমুৎ্পন্ন হয, তাহার নাম ওরন || ৩৯ ॥ পতি ক্রীব, উন্মত্ত ও বাসনী হইলে, 
তাহার আজ্ঞাক্রমে তদীষ অনাতুব1 ভার্ধ্যাঘ অপরে যে পুত্র উৎপাদন কৈরে, তাহার ন।ম 
ক্ষেত্রজ || ৩০॥ মাতাপি৩] কর্তৃক প্রণত্ত পুপ্রকে দত্ত বলিযা থাকে । মিত্রদভভ « মিত্রপুক্র 
কৃত্রিম বলিযা অভিহিত হয ।। ৪১ || কোন্ ব্যক্তি গৃহে জন্ম দিয়াছে, তাহ! জানা ন থাকিলে, 
সেই পুত্রকে গুঢোৎপন্ন বলে । আব, বাহ হইতে পরযং আন'ত পুব্ের নাম অপবিদ্ধ ॥ ৪২ | 
কন্ঠার গর্ভে জ'তপুত্রেব নাম কানটন। সগর্ভা করুক উড়পুত্রকে মহোঁঢুজ বলিয়া থ|কে। 
মূল্য দিয়] গ্রহণ কর? পুত্রেব নাম ক্রীত পুত্র | ৪৬॥ যে কন্তাকে একজনের হস্তে সম্প্রদান 
করিযা, পুনরা অন্য পাত্র স্তস্ত কব] হয, তাহার গর্ভজাত পুপ্রকে পৌনর্ভর বলিয়া থাকে ॥8৪। 
দুর্ভিক্ষ ও ব্যসনসময়ে -য ব্যক্তি আম্মাকে বিনিবেদিত করে, এবং অন্যবিধ হেতৃতেও এ্ধপে 
আজান করিযা থাকে, তাহাকে দত্ত বলে | ৪৫ | হে সুব্রত! বিবাহিতা ও অবিবাহিতা 
শূদ্রাণীক গর্ভে ব্রাহ্মণ যে পুভ্রোৎপাদন করেন, তাহার নাম পারসব ॥ ৪৬ ॥ বৎস! এই সকল 
কারণে ভুমি স্বয়ং আত্মদান করিতে পার না। অতএব, শীঘ্র গমন করিযা, পিত্ামাতাঁকে 
আহ্বান কর | ৪৭ ॥ 

অনভ্তর সনৎ্কুমাব বিজু রক্জার বচনান্থনাকে পিতামাতাকে স্মরণ করিলে, তাহাব। উভষে 
সকলের ঈশ্বর সেই পিত|মহকে দেখিবার জন্য তথায আগমন করিলেন ॥ ৪৮ ॥ এবং তাঁহাকে 
প্রণিপাড করিয! কহিলেন, হেদেব! কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন। এই বলিয়। তাহার! 
নুখাসীন হইলে, লনত্কুমার তাহাদিগকে বলিলেন ॥ ৪৯॥ আমি যোগ জানিবার অভিলাষে 
পিতামহকে প্রেরণ! করিয়াছিলাম। ইনি আমারে পুত্র হৃইবাঁর জাদেশ করিয়াছেন। অতএব 
আপনার! আমারে ইঠ।র হস্তে পুত্ররূপে প্রদান করুন ॥ ৫*॥ তাহার! পুত্র কর্ডুক এইবপ 

উক্ত হইয়া, যোগাচাধ্য পিতামহকে কহিলেন, ভগবন্! এই লনৎকুমার এতদিন আমাদের 
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জগ্তুঃ স্বর্গং যেনৈবাভ্যাগতৌ যথ| || ৫২ ॥ পিতামঙ্ছোপি তং পুত্রং সাধ্যং চ বিনয়ান্বিতম্। 

সনৎকুমারং প্রোবাচ যোগং দবাদশপত্রকং ॥ ৫০॥ শিখাসংন্থস্ক ওক্কারে! মেষোস্য শিরপি 
স্থিতঃ। পত্রং বৈশাখমাসো হি প্রথমং পরিকীর্তিতং ॥ ৫৪ ॥ নকারে! মুখদংস্থোপি বৃযত্থত্র 
প্রকীর্তিতঃ ৷ . জোর্ঠমাসশ্চ তৎ পত্রং দ্বিতীয়ং পরিকীর্তিতং ॥ ৫৫ ॥ মোঁকারো ভুজয়োযুগ্মঃ 
মিথুনস্তত্র সংস্থিতঃ। আষাঢ় ইতি বিখ্যাতস্তৃতীরং পত্রকং শ্মতং॥ ৫৬॥ তকারং নেত্রধুগগলং 
তত্র কর্কটককঃ স্থিত; । মাপঃ শ্রাবণ ইত্যুক্তশ্চতুর্থং পত্রকং ম্মতং ॥ ৫৭1 গক'রং হৃদয়ং প্রোজং 
সিংহে] বসতি তত্র চ।” মাগো ভ দ্রপদঃ প্রোজঃ পঞ্চমং পরিগীয়তে ॥ ৫৮ ॥ বকারং কবচং 
বিদ্যাৎ কৃত্য। তত্র গ্রতিষিতা। মাসশ্চাশ্বযুদি ধাকজঃ বষ্ঠং তত্পত্রকং শ্মতং ॥ ৫৯ ॥ তেকারং 
মনপি প্রে।ক্তং তুলা তত্র চ সংস্থিত1। মাসশ্চ কার্তিকে। নাম সপ্তমং পত্রকং ম্বতং ॥ ৬০ ॥ 
বাকারং নাভিসংযুত্তং স্থিতস্তত্র তু বৃশ্চিকঃ। মাসে মার্গশিরা নাম ত্বষ্টকং পত্রকং মুনে ॥ ৬১। 
স্বককারং জঘনং প্রোক্তং তত্রস্থশ্চ ধনুর্দরঃ | পৌষে। নিগদ্দিতো মাসো নবমং পরিকীর্তিতং ॥ ৬২ ॥ 
দেকারশ্চ।9 ভ্রযুগলে তত্রস্তন্তিমির উচ্যন্তে। মাসে মাঘেতি বিখ্যাতো দশমং পত্রকং স্মৃতং ॥ ৬৩ ॥ 

বাক।রে। জনুযুধ্মং চ কুভ্তস্তত্র।পিনংস্থিতঃ | পত্রককং "ফান্তনঃ প্রোক্তং তদেক!দশমুতভ্তমং ॥ 5৪ ॥ 
পাঁদৌ যকারো মীনে|২পি স টঠৈত্র বসতে মুনে। ইদ্গং তু ঘবাদ্খং প্রোক্ত" পত্রং বৈ কেশবস্য 
হি। ৬৫॥ দ্বাদশারং তথ] চক্রং বঞ।ভি দ্বিবৃত২ং তথা । িিব্যুহমেকমৃক্ডিষ্চ তথোক্তঃ 
পরমেশ্বরঃ ॥ ৬১॥ তত্রচোক্তং তু দেবস্য রূপং দ্বাদশপত্রকৎ। যন্মিন জ্রাতে মুনিশ্রে্ ন 
ভূয়! £মরণং লভেৎ॥ ৬৭॥ দ্বিতীয়মুক্তং সত্বাদাং চতুর্বর্ণং চতুমুখিং। চতুর্বাহমুদারাঙং 

পুল ছিলেন ॥| ৫১॥ আজি হইতে আপনার পুত্র হইলেন । এই বলিয়া তীহার' যে পথে 
আপিয়াছিলেন, সেই পথেই স্বর্গে গেলেন ॥ ৫২ ॥ 

তখন পিতামহ সেই ধিনয়ান্বিত সনতকুমারকে দ্বাদশপত্রক যাগ উপদেশ দিয়া, কহিতে 

লাগিলেন ॥ ৫৩ ॥ ও কার শিখাসংস্থ ; “মম ইহার শিরোদেশে অধিষ্ঠিত, বৈশাখ মাদ ইহা 
প্রথম পত্র ।। ৫৪ ॥ নক।র মুখদেশে অবস্থিত। বৃষ সেই ব্দনমগ্ডলে বিরাজম!ন হইতেছে। 
জ্ধ্ৈষ্ঠ মাস তাহার দ্বিতীয় পত্র ।। ৫৫ মোকার ভূজবুগ্ম । মিথুন তাহাতে বিরাজ করিতেছে । 
আষাঢ় নামে বিখ্যাত মাস তাহার তৃতীয় পত্র বলিয়া! কীত্তিত হইয়। থাকে ॥ ৫৬ & তকার্ 

নত্রধুগল ॥ কর্কটক তাহাতে *অবস্থিতি কররিতেছে। শ্রাবণ মান তাহার চতুর্থ পত্র বলিধ। 
পরিগণিত ॥| ৫৭॥ সকার হৃদয়দেশ নামে অভিহিত, দিংহ তাহাতে অধিষ্ঠিত আছে। 
ভাঙ্জমান তাহার পঞ্চম পত্র বলিয়| পরিগীত হইয়| থাকে।। ৫৮ ॥ বকার কবচ। কৃত্য। 
তাহাতে প্রতিষ্ঠিতা আছে। আশ্বিন মাপ ত'হ|র ষষ্ঠ পত্র।| ৫৯৪ তেকার মন; তুলা তাহাতে 
বিরাজ করিতেছে । কান্তিকমামক মাপ তাহার সপ্তম পত্র || ৬০ ॥ ৰকার নাভিদেশ। বুশ্চিক 
তাহাতে অরিষ্ঠান করিতেছে । মার্গশিরানামক মাস তাহার অষ্টম পত্র।॥ ৬১ ॥ ম্ুকার 

জঘনদেশ। ধন্ুর্ধর তাহাতে অবস্থিতি করিতেছে । পৌধনামে মান তাহার নবম পত্র ।॥ ৬২ ॥ 
দেকার পদ্দযুগল; তিমির তাহাতে অধিষ্ঠিত আছে। মাঘনাঁম বিখণাত মাস দশম পত্র রূপে 
পরিগণিত হইয়৷ থাকে ॥ ৬৩ ॥ বাকার জানুযুগ্ ; কুম্ত তাহাতে প্রতিষ্ঠিত আছে। ফান্তনমাস 
একাদশ পত্র || ৬৪ ॥ যকার পাদযুগল; হে মুনে! মীন তাহাতে বাম করিতেছে। চৈত্র 

মাঁস দ্বাদশ পত্র নামে পরিগণিত ॥| ৬৫ ॥ তাহার চক্র দ্বাদশ অর ও দ্বাদশ নাভি সমন্থিত। সেই 

পরমেশ্বর শ্বয়ং ভ্রিব্যহ ও একমূত্তি।| ৬৬1। এই দাদশ পত্রক দেই ভগবানের রূপ। £ 
মুনিশ্রেষ্ঠ ! ইহা জ্ঞাত হই.ল, পুনরায় মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয় না| ৬৭॥ তাহার দ্বিতীয় 

মুষ্ঠি সত্বাদ্য ; উহ চতুর্বর্ণ, চতুম্মখ ও চতুর্বাহুবিশিষ্ট এবং শ্ীবংসে অপঙ্কৃত। উহার অঙ্গ সকল 



ষ্৬২ বাষনুরাধম্ । [ ৬১ম। জঞ্ারঃ। 

জরৎসুধমব্যয়ং॥ ৬৮।॥ তৃতীয়স্ত/মলে! নামশেবমূর্িঃ সহত্রধা। সহতব্দনঃ জীমান্ 
গুদ ঞরলয়ক।রহ:| ৬৯। চতুর্থো রাজসে নান রক্তবর্ণশ্চতুম্বখঃ | দ্বিভূছে ধারয়ন্ মালাং 

দ্পুকুষঃ | ৭* | অবাক্তাৎ লংতৰংত্যেতে ত্রয়োব্যক্! মহামুনে। অতো মন্ীচি- 
ুখান্তঘাগ্রেপি সহশ্রশঃ॥ ৭১॥ এতগুবোক্তং মুনিবর্ধ্য রূপং বিষ্ণোঃ পুরাথমতিপুষ্টিবর্ধনং | 
চতৃতূন্ধং চাপি মুকদরায্বা কৃতান্তবাকাৎ পুনকালপাদ ॥৭২॥ তমাগতং গ্রাহ মুনে মধুত্রঃ 

প্রাক্বোহসি কেনান্থুর কারণেন। মন গ্রাহ যোস্ধং সহ বৈ স্বয়াদ্য তং প্রাহ ভূয়োহস্মর- 
পুগহস্ভা || ৭৩।। বদীহ মাং যোল্ধ,মুপাগতোি তৎ কম্পতে তে হায়ং কিমর্থম্ ॥ আয়াতুরস্যেব 

ুহমুহর্বৈ তয্লৈব যোতৎস্যে সহ কাতরেণ ॥ ৭৪ ॥ ইত্যেবমুক্তে। মধুস্থদনেন মুকুস্তদাস্য- 
ছবদয়ে শ্বহন্থং। কথং ক কপ্যেতি মুরুস্তদোক্ত1 নিপাতয়ামাস বিপরবুদ্ধিঃ | ৭৫ হরিশ্চ চক্রঃ 
মছুলাঘবেন মুমোচ তদ্ধকমলং চ শত্রোঃ। চিচ্ছে? দেবাস্ত গতব্যথাভবন্ দেবং প্রশংসন্তি চ 
পল্গনাভং ॥৭৬॥ এতত্তবোজং মুরদৈত্যনাশনং কৃতং হি যুক্ত্যা শিতচক্রপাণিন।। অতঃ 
প্রসিদ্ধিং সমপাজগাম মুরারিক্লিত্যেব বিভূর্নসিংহঃ ॥ ৭৭ | 

ইতি জীবামনপুর!ণে ভৈরবপ্রছুর্ভাবে মুব্রবধে। নামৈকযষ্টিকমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬১ ॥ 
পি ক পপ ০৪ 

উদার এবং উহার কোনকালেই বিনাঁশ নাই ।॥ ৬৮॥ তৃতীয় শেষ মুর্ঠ তমোময়। উহা সহস্রধ। 
বিরাজমান, সহ্ত্র বনে শোভমান ও পরম শ্রীমান্ এবং প্রজাগণের প্রলয় করিয়| থাকে ॥ ৬৯॥ 
চতুর্থ রাজসুমুর্তি ; হা রক্তবর্ণ, চভুম্মখ, দবিভুজবিশি্, বনমালায় জলঙ্কৃত এবং উহাই ণ্িকর্তা 
আদিপুরুষ ॥৭*॥০হেমহর্ষে! এই তম অব) হইতে নমুভ্ভূত হইয়াছে। ইহা 
হইতেই মরীচি প্রমুখ খষি সকল ও অনযান্ত মহত্র সহস্রঃপুরুষ অবতরণ কারয়াছেন।। ৭১ ॥ হে 
মুনিবর্ধ্য! তোমার নিকট বিষুর এই অতীবপুষটিবর্ধন, পুরাণ রূপ কীর্তন করিলাম। ইহা ভুজ- 
চতুষ্ঘয়ে অলঙ্কৃত। দুরাস্া মুর কৃতান্তের বচনান্থুপারে পুনরায় তাহার নিকট গমন করিল ।। ৭২ ॥ 
মধুহ্ছদন তাহাকে আগত অবলোকন করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, অয়ি মুর! তুমি কিজন্য 
আপিলে ? সে কহিল,অদ্য তোমার সহিত যুদ্ধ করিব, বলিয়া! আমিলাম। অস্থরনিহত্তা হরি পুনরায় 
তাহারে কহিলেন | ৭৩।॥। যদি আমার সহিত যুদ্ধ করিবর জন্য আ.সয়াথাক, তাহা হইলে, 
তোমার হৃদয় (জন্য কাপিতেছে? ছ্গরাতুরের হৃদয় :যেমন বারংবার কম্পিত হয়, ভোমার 
হৃদয়েরও তদ্রুপ দশ! আবিতূ ত হইয়াছে । তুমি অবস্ কাতর হুইয়াহছ; কাতরের সহিত আমি 
যুদ্ধ করিব ন1॥| ৭৪॥ মধুস্থদন কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া, মুর তৎক্ষণাৎ আপনার হৃদয়ে স্বকীয় 
হস্ত ন্যন্ত করিল। কি কারণে, কোথায়, কাহার, এইরূপ কহিয়া, হস্তপ্রর্দান করিবামাত্র, 
বুদ্ধি হইয়া, ধরাতলে নিপতিত হইল ॥| ৭৫॥ তদদর্শনে হরি মৃদ্লাঘবসহায়ে তদীয় হৃৎ্কমলে 
চক্র প্রয়োগ করিলেন। এবং তাহ! ছেদন করি; ফেলিলেন। তখন দেবগণ গতব্যথ হইয়া, 
ভগবান্ পদ্মনীভের প্রশংসা! করিতে ল।গিলেন ॥ ৭৬ ॥ ভগবান্ হরি স্থশাঁণিত চক্রহন্তে মুত্নকে 

যেরূপে বিনাশ করেন, তাহা বপিলাম। মুরকে বধ করিয়া অবধি সেই বিভু নৃসিংহ, মুরারি 
নামে প্রসিদ্িলাভ করিলেন ॥ ৭৭ ] 

ইতি শ্রীবামনপুরাণে মুরবধনামক একযষ্িতম অধ্যায় ॥ ৬১। 



দবিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ | 
পুলত্ত্য উবাচ। ততো মুরারিভুবনং সমত্যেতা স্মরান্ততঃ | উচুর্দেবং নমস্কৃত্য জগৎ- 

সংক্ষোতকারণম্। ১৪ তচ্ছত্ব' ভগবান্ প্রাহ গচ্ছামে। হরমন্দিরং । ল বেৎস্যতি মহাজ্ঞানী 
জগৎ ক্ষুদ্ধং চরাঁঠরং || ২।। তথোক্তা বানুদেবেন দেধাঃ শক্রপুর়োগমাঃ। জনার্দানং পুরস্কৃত) 
জগাপর্সরত্ধযং। নত্ত্রদেবং বৃষভং ন দেবীং চন নল্িনং ॥৩॥ শৃন্ভং গিরিমপন্তিন্ত 
হজ্ঞানতিমিয়াবৃতাঃ। তান্ মুঢদৃষ্টীন সংপ্রেক্ষা দেবো বিুর্মহাছ্যতিঃ | ৪ ॥ প্রো্বাচ কিং ন 
পশুধ্বং মহেশং প্ররতঃ স্থিতং। ভমৃচূ্ৈব দেবেশং পণ্তামো গিরিজাপতিং ॥ ৫ ॥ ন বিষ্ঃ 
কারণং তচ্চ যেন দৃষটির্ঘতা হি নঃ। তানবাচ জগনৃততিষ্রং দেবস্য সাগলঃ ॥ ৬॥ পাপিষ্ঠা গর্ভ- 
হত্তারে। মৃড়ান্তাঃ স্বার্ততৎপরাঃ। তেন জ্ঞানং বিবেকো বা হ্বতে। দেবেন শৃলিন] ॥ ৭ ॥ যেনাগ্রতঃ 
স্থিতমপি পশ্তস্তোপি ন পশুথ । তন্মাৎ কার়বিশুদ্ধর্থ দেবধৃষ্র্থমাদর!ৎ ॥ ৮৪ তণুরুচ্ছে এ 
সংশুদ্ধাঃ কুরুধ্বং জ্ঞানমীশ্বরে । ক্ষীরন্বানং প্রযুীত সাগ্রকৃস্তশতং পুরা ॥৯।। দধিক্নানে 
চতুংষষ্িদাতিংশদ্ধবিষোহ্থণে। পঞ্চগব্যন্ত শুদ্ধস্য কুক; যোড়শ কীর্ডিতাঃ॥ ১০ ॥ মধুনো- 
হষ্টৌ জলস্যোক্তাঃ সর্কে তে ত্িগুণাঃ স্মরাঃ। ততো রোচনয়া'দেবমষ্টোতরশতেন হি ॥ ১১ ॥ 
মনুলিম্পেৎ কুক্কুমেন চনানেন চ ভক্তিতঃ। বিশ্বপত্রৈ১ লকমলৈঃ কপৃর্পীগুরুচন্দনৈত ॥ ১২ ॥ 
মন্দারৈঃ পারিজাতৈশ্চ অতিমুকতৈস্তথার্চয়েৎ। অগুরুং সহকালেরং চন্দনেনাপি ধূপয়ে। ১৩। 
জপ্তব্যং শতকুদ্রীয়মৃণ্েদোক্তং পদক্রমৈঃ। এবং কৃতে তু দেবেশং পশ্ঠধ্বং নেতরেণ হি & ১৪॥ 

পুলস্ত্য কহিলেন, অনন্তর দেবগণ মুরারি ভবনে লমাগত হইয়া,তাঁহারে নমস্কার করিয়া, জগৎ- 
ক্ষোভের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১ ॥ তগবান্ মুররিপু তাহ। গুনির্ধী, কহিলেন, হবুমন্দিরে 
গমন করি, চল । তিনি মহাজ্ঞানী? অবশ্ই জানিবেন, যেজন্য চরাচর জগত ক্ষুদ্ধ হইয়াছে ।।২॥ 

বাস্থদেব এইরূপ কহিলে, ইন্দরপ্রমুখ অমরগণ তাহাকে পুরস্কত করিয়া, মন্দরভূধরে গমন 
করিলেন। কিন্ত অজ্জানতিমিরে আবৃত হইয়া, তথায় বুষভধ্বজ অথবা দেবী কিন্বা নন্দী, 
কাহাঁকেও দেখিতে পাইলেন না | ৩॥ শূন্য পর্বত অবলোকন করিলেন । তৃঙ্গবান্ বিষু, তীহা- 
দিগকে মুঢদৃষ্টি দর্শন করিং | ৪ ॥ বলিতে লাগিলেন, মহাদেব পুরোভাগে বিরাজ করিতেছেন । 
আপনাঃ1 কি দেখিতে পাষ্ঈটতেছেন না? তীহার1 উত্তর করিলেন, আমর। গিরিজাপতি মহা- 
দেবকে দেখিতে পাইতেছি না ৫॥ যেজন্য অ'মাদের দৃষ্টি প্রতিহত হইয়াছে, তাহার কারণ 
অবগত নহি । জগনম্ত জনার্দন তহার্দগকে কহিলেন | ৬॥ তোমরা স্বার্থতৎপর হইয়া, 

মড়ানীয় গর্ভ নষ্ট করিয়া, মহাপাপগ্রন্ত ও তদ্জন্ত মহাদেবের নিকট অপরাধী হইয়াছ; সেইজন্য 
ভগবাঁন্ শূলী তোমাদের জ্ঞাঁন ব1 বিবেক বিন কারয়াছেন ॥৭॥ সেই কারণেই তোমরা 
সম্মুখে বিরাজমান বৃষধ্বজক্কে দেখিয়াও, দেখিতে পাইতেছ ন।। অতএব সকলে কায়শোধন ও 

কেবদর্শননিমিত আদরসঞ্কারে ॥| ৮ ॥ তগুকৃচ্ছ, ঘার। সবিশেষ শুদ্ধ হইয়া, মহাদেবের জানলাভ 

কর। প্রথমে পাগ্রকুস্তশত ক্ষীরন্নান প্রয়োগ করিতে হইবে ॥ ৯॥ দধিক্নানে চতুঃবষ্টি, স্বতাহণে 
দ্বাত্রিংশৎ ও শুদ্ধ পঞ্চগব্যে যোড়শ কুম্ত বিহিত হইয়াছে ॥ ১*॥ আর, মধপৃজায় অ্ট কলস 
ও জলার্ধণে সকলের দ্বিগুণ কুস্ত বিধান করিতে হয়। অনস্তর অগ্রোত্তরশতবুস্ত রোচনা ॥ ১১ 
কুষুম ও চনান দ্বার! ভক্তিসংকারে ভবানীপতিকে অন্লিগ্ত করিয়া, বিশ্বপত্র, কমল, চনন, 

অগুরু, কপূর ॥ ১২ ॥ মন্দার, পারিজাত ও অভিযুক্ত দ্বার! তাহারে অর্চনা ও অগুরুসহ কালেয় 

চন্দন দ্বারা ধৃপ প্রদান ॥ ১৩॥ এবং প?ক্রণসহায়ে খকৃবেদোজ্ শতরক্িয় জপ করিবে। এইরূপ 

করিলে, ভগবান্ ভবকে দেখিতে পাইবে । অন্য উপাঁয়ে তাহারে দর্শন করা সাধ্য নে ॥ ১৪॥ 
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ইতুযুক্ত। বান্থদেবেন দব'ঃ কেশবমক্তবন্। বিধানং তগুকুচ্ছস্য কথ্যতাং মধুসদীন। 

যষ্মিংস্টীর্ণে কায়শুদদ্বর্ভবতে শার্বকা।লকী ॥ ১৫ 
রাস্থদেব উবাচ । জাহমুষ'ঃ পিবেচ্চাপজ্জ্যহমুষ্$ধ পয়ঃ পিবেৎ। ত্রাহমুষ .পিবেৎ 

সর্পির্বায়তক্ষো দ্রিম লযং ॥ ১৬ ॥ পলা ্বাদশতো যস্য পলাষ্টৌ পয়ল: স্ুতাঃ। বট পলাঃ সর্পিষঃ 

প্রোক্তা দিবসে দ্বিবলে দিতে ॥ ১৭ ॥ 

পুলন্তয উবাচ । ইতোবমুক্তে বচনে স্ুরাঃ কায়বিশুদ্ধয়ে। তণগ্কুচ্ছরহসাং বৈ চক্রঃ 
শক্রপুরোগমাঃ ॥ ১৮ ॥ ততো ব্রতে সুরাশ্টীর্ণে বিমুক্তাঃ পাঁপতে'হভবন্। বিমুক্তপাপ। দেবেশং 

বান্ছদেবমধাক্রবন্ ॥ ১৯॥ কাস বদ জগন্নাথ শতুত্তিষ্ঠতি কেশব । যং ক্ষীরাদ)ভিযেকেণ 
ন্নাপয়ামে। বিধানতঃ ॥ ২* ॥ অথোবাচ ন্ুরান্িুরেধ। তিষ্ঠতি শক্করঃ। মদ্দেহে কিং ন 
পশ্ঠধবং যোগং প্রাপা প্রতিটিতং ॥ ২১ ॥ তমূচূর্নৈব পশ্তামং স্বতো টব ত্রিপুরাস্তকং। সত্যাং 
বদ স্থুরেশান মহেশান: কতিষ্ঠরতি ॥২২॥ ততোহুব্যয়াত্া নস হরিঃ শ্বহৃৎপস্কজশায়িনং। 
দর্শয়ামা দেবানণং মুরাঠিলিঙ্গমৈশ্বরং ॥ ২৩ ॥ ততোহমরাঃ ক্রমেণৈব ক্ষীরাদিতিবনত্বমৈ:। 
ন্নাপয়াংচক্রিরে লিঙ্গ” শাশ্বভং ধ্রবমব্যয়ং ॥ ২৪ ॥ গোঁরোচনায়া ত্বালিপা চন্দনেন স্ুগন্ধিনা। 
বিহবপত্রাংবুজৈর্দেবং পুজয়ামা স্থুরঞজসা ॥ ২৫৪ ধুপঘিত্বা গুরুং ভক্ত্যা নিবেদ্য পরমৌযধীঃ। 
জপ্তাইশতনামানি গ্রণামং চক্রিরে ততঃ ॥ ২৬॥ 

বাস্থদেব এইরূপ কহিল, “দবগণ তাহারে বলিতে লাগলেন, হে মখুস্পন ! কিবপে তণ্ত- 
কৃচ্ছে র অনুষ্ঠান করিতে"ছয়, কীর্তন করুন। এই তগুকচ্ছ, ব্রত বিহিত হইলে, সার্বকালিকী 
কায়গুদ্ধি সংঘটিত হইয় থাকে || ১৫। 

বাস্থদেব কহিলেন, তিনদিন উষ্ণ জল পান করিং! থাধিবে। পরে তিন দ্বিন উষ্ণ দুগ্ধমাত্র 
পান করিবে । তদনস্তর ভিন দিন উষ্ণ দ্বত মাত্র পান কারয়া, পরে তিন দিন ব'ঘু মাত্র ০খোজন 
কণরতে হইবে ॥ ১৬॥ হে দেবগণ। ঘ্'দ্শপল জল্ল, অষ্টপল দুগ্ধ, ষট্পল ঘ্বত দিবদে দিবসে 
পান করিবে; ইহাই শাম উক্ত হইযাছে ॥ ১৭ ॥ 

পুলস্তয কহিলেন, বাস্থর্দেব এবংবিধ বাক্য প্রযোগ করিলে, দেবগণ ক'ফবিশুদ্ধির জনা 
ইন্দ্রের সহিত মিলিত হইযা তগুকচ্ছরহস্তানুষ্ঠানে প্রবৃত হইলেন ॥ ১৮॥ ব্রত উদযাপনান্তে 
তাহাদের পাপমোচন ₹ইয| গেল। পাপবিমুক্ত হইলে, তাহারা দেবদেব বাস্থদেবকে কহি- 
লেন ॥ ১৯ ॥ হেজগন্নাথ! হে কেশব! মহাদেব কোথা বিষাজ করিতেছেন? আমর! 
তাহারে ক্ষীরাদি দ্বার অভিষেক করিযা, ক্নান করাইব ॥ ২০ | 

তখন বিষুগ দেবগণকে কহিলেন, এই মহাদেব আমর দেহে অধিষ্ঠান করিতেছেন। তিনি 
যোগবলে এীরূপে দেহমধ্যে প্রতিষ্িত হইয়াছেন । আপনার। কি দেখিতে পাইতেছেন ন]1 ?॥২১॥ 
তাহার] উত্তর করিলেন, আমর! স্বয়ং ত্রিপুরাস্তককে দেখিতে *পাইতেছি ন1। হে স্থরেশান। 
সত্য বলুন, মহেশান কোথায় অবস্থিতি করিতেছেন? ॥ ১২॥ তখন অব্যযান্ন। মুরারি হর 
আপনার হৃৎ্পন্কজশায়ী এরশ্বরলিজকে দর্শন করাইলে ।। ২৩॥ অমরগণ ক্রমানুসারে অন্ত্তম 
ক্ষণীরাদি ঘ্বার। সেই শাশ্বত, অবিচলত ও ক্ষয়োদয়বিরহিত লিঙ্গকে ন্নান করাইতে লাগি- 
লেন ॥ ২৪1 প্রথমে গোরেচনা ও সুগন্ধি চন্বনে অনুলিপ্ত করিয়া, পরে বিশ্বপত্র ও 
অন্থুজ ঘারা সেই ভগবান্ লিঙ্গরূপী হরের পুজা! করিলেন ॥ ২৫॥ তৎপরে ভক্তিসহকারে 
ধৃপপ্রদদান ও দিব্য ওষধি সমস্ত নিবেদন করিয়া, অই্শতনামজপসহকারে প্রণিপতিত 
হইলেন ॥ ২৬॥ 
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নারদ উবাচ। ইত্যেবং চিন্তয়নতন্তে দেবদেবৌ- হয়াচাতৌ। কথং যোগস্বমাপন্ো 
দতেন তমলাবৃতৌ ॥ ২৭ ॥ 

পুলন্তয উবাচ। স্থরাণাং চিত্তিতং জ্ঞাত্বা বিশ্বমুর্তিরতৃ্িভূঃ |  সর্বলক্ষণসংযুক্তঃ সর্ব্বাযুধ- 
ধরোব্যয়ঃ ॥২৮॥ সরদ্ধদ্বিনেত্রং কমলাহিকুগুলং জটাগুড়াকেশখগর্বভধ্বজং | সমাধবং হারভুজঙ্গ- 

উধণং পীতাজিনাচ্ছন্নকটিপ্রদেশং || ২৯॥ চক্রাসিহস্তং হলশ!ঙর্পাণিং পিনাঁকশৃলাজগবাস্থিতং 

চ। কপর্দখট্রাঙ্গকপালঘন্টং সশঙ্ঘটক্কাররবং মহর্ধে ॥৩০ | দৃট্টেবব দবা হরিশঙ্করং তং 
নমোহস্্ব তে দর্বগতাবায়েত। প্রোকপ্রণামাঃ . কমলাঁসনাদ্যাশ্চত্রর্মাতিং চৈকতরাং 
নিষুজ্য ॥ ৩১ ॥ তানেকচিত্তান্ বিজ্ঞায় দেবান্ দেবপভির্ভথ রঃ প্রগৃহাভ্যব্রবনুর্ণং কুরুক্ষেত্র 
এমাশ্রমং ॥ ৩২ ॥ তত? পশ্ঠান্তি দেবেশ স্থাণুড তং জলে স্থিতং। দৃই] নমঃ স্থাঁণবে ভু প্রোক।। 

সর্বেপুযুপাবিশন্ ॥ ৩৩ ॥ ভতোহব্রবীৎ সুর্রপতিরেহি নে! দীয়তাঙ্গরঃ। ক্ষুন্ষং জগজ্জগন্নাথ 
উন্মজ্জপ্ব প্রিধাতিসে & ৩৭ ॥ তভস্তাং মণরাঁং বাঁণীং শুশাব বৃষনধনঙ্গঃ। শত্বোতপ্জৌ চ বেগেন 
সর্বব্যাপী নিরঞ্নঃ ॥ ৩৫ ॥  নমোন্ত পেবদেবেভ্যঃ প্রোবাচ প্রহপন্ ভরঃ। স চাগতঃ ্ুরৈ 
শেন্দ্রঃ প্রণঠে। শিনযান্বিতঃ ॥ ৩৬ ॥ তথুচুদ্দেবতাঃ সর্বান্তাজ্যতাং "স্কর ্রুতং। মহ্ংব্রতং 

ত্রয়া লোক:ঃ ক্ষুন্দান্থে ডেজন'দ্দিতাঃ ॥ ৩৭ ॥ অথোবাচি মহ;ঃদেবে! ময়। তাক্তে। মঙ্গাব্রতঃ। 
ততঃ ভর দিবং জগ্মহ্ৃ ই; প্র যত্মাননাঃ ॥ ৩৮॥ তে? বিশ্ষম্পতে পৃথী সান্ধিদীপ মহাষুনে। 

২২ পা স-্ঞ +. সর ৯ পপ ৬ সস শপ স্পা 

ন'রদ কহিলেন, দেবগণ এইরূপে ধ্যানপরায়ণ হইলে, সেই শত্ব ও তম্গুণ বৃত হরিহর 
কিরূপে পরস্পর এককলেবর হইয়াছিলেন 721 ২৭ ॥ 

পুলস্ত্য কাহুলেন, বিভু সুরগণের চিন্তিত অবগত হটয়া, বিশ্বমুণ্তি হইলেন। এ মুত্তি সর্ব- 
লক্ষণসংযুক্ত, নর্বাধুধস্থশোভিত ও ক্ষয়োদ্নয়বিরহিত || ২৮ ॥ এবং সং্দদ্িনয়ন, কমল ৪ 
অহিকুগডল, জট! ও গু%1ঁকেশ, গরুড় ও বৃধভ, এবং হ র ও ভুজঙ্ষ, এই সকলে অলঙ্ষত। উহার 
কটিপ্রদেশ পীতবসন ও অজিনে আচ্ছন্ন || ১৯॥ হস্তে চক্র, অপি, হল ও শাঙ্গ, পিন!ক,. শূল 
ও আজগব। এবং কপর্দ, খট্টাঙ্গ, কপাল, ঘণ্টা '৪ শঙ্খ || ৩০ ॥ হে মহর্ষে। দেবগণ সেই 

হরিহরকে দর্শন করিয়া, হে অব্যয়! “হ সর্ধগত । তোমাকে নমস্ক'র, এইরূপ কহিয়া, 
কমলাদনের নহিত প্রণাম করলেন । তংকা?ল তাহার]! সকলেই তাহাতে এক|গ্রচিত্ত 
হইলেন ॥ ৩১ ॥ 

দেবপতি হরি তীনাদ্িগকে একাগ্রচিত্ত জানিয়ী, সমভিব্যাহ্ঠারে লইয়।, সত্ররে স্বকীয় আশম 
কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন | ৩২ ॥ তাহারা তথায় জলমধ্যে অধিষ্ঠিত স্থাণুভৃত মহেশ্বরকে 
নয়নগোচর করিয়।, স্থাগুকে নমক্কার, বলিয়।, উপবিষ্ট হইলেন ॥ ৩৩ | 

তখন ন্নুরপতি কহিলেন, আন্দুন, আমাদিগকে বর দিন। হে জগন্নাথ ! সমুদায় জগৎ 
ক্ষ হইয়াছে । আতএব, হে প্রিয়াতিখে! উন্মগ্ন হউন ॥ ৩৪ | 

বৃষভধবজ সেই মধুর বাঁক্য কর্ণগোচর ক'রলেন। কর্ণগোচর করিয়া, সেই সর্বব্যাপী নিরঞ্জন 
হর সবেগে উখিত হইলেন ॥ ৩৫ ॥ এবং নহাপ্য জস্যে কহিলেন, দেবদেবদিগকে নমস্কার । 

তিনি আগমন করিলে, ইন্্রপ্রমুখ অমরনিকর বিনয়পহকারে তীহাবে প্রণীম করিলেন ॥ ৩৬ ॥ 
এবং সকলেই বলিতে লাগিলেন, ছে শঙ্কর! সত্বরে এই মহাত্রত ত্যাগ করুন। ত্রিভৃবন 
ভবদীয় তে অর্দিত ও তজ্জন্য ক্ষুব্ধ হইয়! উঠিয়াছে ॥ ৩৭ ॥ ্ 

মহাঁদেব কহিলেন, আমি এই মহাত্রত ত্যাগ করিলাম । এই কথায় ইন্দ্রা?্য অমরগণ হর্ষা- 
বিষ হইয়া, প্রয়ত মানদে স্বর্গে গমন করিলেন ॥ ৩৮॥. হে মহ্ামুনে ! তৎকাঁলে পৃথিবি সাগর 

৩৪ 
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ততে। হু চত্তযদ্রদ্রঃ কিমর্থং ক্ষুভিতা মী ॥৩৯॥ ততঃ পর্ধ্যচরচ্ছুলী কুরুক্ষেত্রং লমংভতঃ। 
দরর্শোতবতীতীরে . উশনসং তপোনিধিং ॥ ৪০ ॥ ততো ব্রবীৎ সুক্ূপতিঃ কিমর্থং তপ্যতে তপঃ। 
জগতক্ষে(ভকরং বিপ্র তচ্ছীত্রং কথ্যতাং মম ॥ ৪১ ॥ 

উপন1 উবাচ। তবারাধনকামার্থং তপ্যতে হি মহত্তপঃ। তন্ম/ সঞ্জীবনীং বিদ্যাং 
জ্ঞাতৃমিচ্ছে ভ্রিজোঁচন ॥ ৪২ ॥ 

হর উবাচ। তপন পরিতুষ্টোস্মি স্ৃতপ্তেন তপোধনঃ। তন্মাৎ সঞ্জীবনীং বিদ্যাং ভবান্ 
জঞান্ততি তত্বতঃ ॥ ৪৩।॥ বরং লব্ধ। ততঃ শুক্রম্তপস: সংন্যবর্তত। তথাপি চলতে পৃ্থী সান্ধিতৃ- 
ভন্রগাবৃত ॥ ৪৪ ॥ ভতোগমন্মহাদেবঃ সপ্তপারস্বতং গশুচি। দদর্শ নৃতামানঞ্চ খরষং মন্ধাণ- 
সংভ্িতং ॥ ৪৫ ॥ ভাবেন পোধ্নুয়তি বাপবৎ ল ভুল গ্রসার্ষিযৰ ননর্ভ বেগাৎ। ভন্যৈব 
বেগেন সমাহতা ভু চচাল ভূভূমিধরৈঃ সহহৈব ॥ ৪৬॥ তং শঙ্করোহভ্যেতা করে নিগৃহ্য প্রোবাচ 
বাক্যং গ্রহুলন্মহর্ষে। কিংভাবিতে! নৃত্যসি কেন হেভুন। বদ্ধ মামদ্য কিমত্র তুষ্টিঃ ॥ ৪৭ ॥ স 
্রান্মণঃ প্রাহ মমাদ্য তুণ্টিরধেনেহ জাতা শৃণু তদত্বজেন্ত্র। তপন্ততো মে বহবে! গণ্তা হি লন্গৎ- 
সরাঃ কায়বিশোধনার্থং ॥ ৪৮ ॥ ততোহন্ুপস্তামি করাৎ ক্ষতোথং নির্গঞ্ছতে শাকরদং মমেহ। 
তেনাতিতুষ্টোন্মি ভূশং দ্বিজেন্ত্র যেনাম্মি নৃত্যামি সুভাবিতাত্ব( ॥৪৯॥ তং প্রাহ শ্ভুঘিজ 
পণ্ঠ মহাং ভ্ল়্ প্রবৃতং করতোতিশুক্ং। সংতাড়নাদেব ন চ প্রহর্ষ! মমাপ্তি নূনং হি ভবান্ 

শপ আশ 

ও পর্ধত সকলের সহিত কম্পিত হইয়া উঠিলেন। তদ্দর্শনে রুদ্র চিন্তা করিতে লাগিলেন, 

পৃথিবী কিজন্ত ক্ষুক্ষিতা হইলেন ?॥ ৩৯ ॥ এইরূপ চিস্তানস্তর তিনি কুরুক্ষেত্রের সমন্তাঁৎ পর্যটন 
করিতে লাগিলেন, দেখিলেন, ওঘবতীনদীতংট তপোনিধি উশন। অবস্থিতি করিতেছেন ॥৪০। 
তক্দর্ণনে সুরপতি ভব স্ভাহারে কহিলেন, তুমি কিজন্য তপস্যা করিতেছ? হেবিপ্র! শীত্র বল। 
কেননা, তোমার এই তপস্যায় জগত ক্ষুধ হইয় উঠিয়াছে ॥ ৪১ ॥ 

উশন। কহিলেন, আপনার আরাধনাবাসনায় আম এই কঠোর তপদ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। 
হে ত্রিলোচন ! তথ্প্রভাবে সঞ্জীবনী বি জানিতে আমার অভিলাষ হইয়াছে ॥ ৪২ । 

মহাদেব কহিলেন, হে তপোধন ! তোমার এই ন্ৃতগ্ত তপন্তায় পরম ভূ হইয়াছি। অতএব 

তুমি বথাতত্ব সঞ্জীবনী বিদ্যা অবগত হইবে ॥ ৪৩। 

শুক্র বরলাভ করিয়1, তপসা। হইতে বিনিবৃত্ত হইলেন। ভথপি, পৃথ্থবী সাগর, ভূধর 

ও পাদপ সহিত বিচলিত হইতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥ - তদ্দর্শনে মহার্গেব পরমপবিত সপ্তপারম্বতে 
গমন করিলেন । দেখলেন, মঙ্কণকনামে মহর্ষি নৃত্য করিতেছেন। তিনি বালকের ন্যায়, 

ভাবভরে বানু প্রসারিত করিয়া, বেগে প.তগতিতে এরূপে নৃত্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । তদীয় 

বেগে সমাহত হইয়া, পৃথিবী সর্কত সকলের স্মিত বিচলিতা! হইতেছেন ॥ ৪৫1৪৬ ॥ মহাদেব 

তন্দর্শনে অভ্যাগত হইয়1 ভীাহার কর নিগৃহ।ত করিয়া, সহ্থাদ্য আগ্যে কহিলেন, মহর্ষে ! কি 

ভাবিয়া, ফিকারণে নৃত্য করিতেছেন; কিক্জন্যই বা আপনার এরূপ তুষ্টি উপাস্থত হইয়াছে, 
বলুন ॥ ও৭॥ 

মন্কণক কহিলেন, হে দ্বিজেন্দ্র! যে কারণে অদ্য আমার ঈদৃশী তুট্টি উপস্থিত হইয়াছে, 

শ্রবণ করন। কারবিশোধনার্থ তপস্যা করিতে করিতে আগার বু সংবৎসর গত হুই- 
যাছে ॥ ৪৮ ॥ এক্ষণে দেখিতেছি, আমার কর হইতে ক্ষতযোগে এই শাঞ্রস 'নঃআাবিত 

হইতেছে । হে দ্বিজেন্্র! তজ্জন্য অতিম'ত্র সন্তোষ উপস্থিত হওয়াতে, আমি পরমভাবাবিষ্ 

হইয়া, নৃত্য করিতেছি ॥ ৪৯ ॥ 

শস্ভু তাহারে কহিলেন, হে দ্বিজ! অবলোকন করুন, তাড়না করতে, আমার হস্ত হইতে 
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প্রমতঃ ॥ ৫০ ॥ আরত্বাথ বাক্্যং বৃষভধ্বজং তং নত্ব। মুনিন্মংকণকে। মহর্ষে। নৃত্যং 'পরিতাজ্য 
সুবিশ্মিভোহ্থ বধনদ পাদ বিনয়াবনঅঃ ॥৫১॥ তমাহ শলভৃদ্িজ গচ্ছ লোকং তং ব্রহ্প। তুর্গম এব 
যশ্চ। ইদঞ্চ তীর্থং গ্রবরং পৃথিব্যাং পৃথ্দকং স্তাৎ স্থমহৎকলং হি ॥৫২॥সান্লিধ্যমত্রৈব স্থরাস্থাণাং 
ন্ধর্ববিদ্যাধরুকিংমরাপাং। সদাস্ত ধর্মন্ত নিধানমগ্রাং সারস্বতং পাপমলাপহারি ॥ ৫৩॥ 
সুভ কাঞ্চনাক্ষী চ স্থবেধুর্ববমলোদকা ৷ মহোদর] চৌঘবতী বিশাল চ সরপ্বতী & ৫৪ ॥ এতাঃ 
সগতসরন্থত্যে। নিবপিষ্যস্তি নিত্যশঃ ॥ সোমপানফলং সর্বাঃ প্রযচ্ছন্তি সুপুণ্যপদাঃ ॥ ৫৫।| ভব1- 
নপি কুরুক্ষেত্রে মুর্তিং-স্থাপ্য গরীরসীং । গমিষ্যতি মহাপুণ।ং অন্ধলোকং লুহুর্গমং ॥ ৫৬ ॥ ইত্যেব 
মুক্তে| দেবেন শঙ্করেণ তপোধন। মূর্তিং স্থাপ্য কুরুক্ষেত্রে ব্রন্জলোকমগাদ্ধশী ॥ ৫৭ ॥ গতে- 
মন্কণকে পৃথ্থী নিশ্চল! সমজায়ত। অথাগান্মন্দরং শল্তুনির্জমাবসথং শুচি ॥ ৫৮॥ এবং তবোক্তং 

ছিজ শঙ্কস্ত গতগ্ুদাসীত্বপপন্ত শৈলে। শুন্লেইভ্যয়াদ্ত্রষ্মতিহি দেব্যা স যোজিতো। যেন হিং 
কারণেন ॥ ৫৯। 

ইতি শ্রীবামনপুরাণে তৈরবপ্রাছুর্ভাবে মন্কপকোপাখ্যানং নাম দ্িষিত,মাহধ্যায়ঃ ॥ ৬২॥ 

ত্রিষ্টিতমোহধ্যায়ত | 

নারদ উবাচ। গতোদ্ধকস্্ পাতালে কিমচে্ত দানবঃ। শঙ্করো মন্দরস্থ্োপি যচ্চকার 

চির ॥১ | 
পসস, সপ __ ৭ ২ সস টিন নী শপ স্াপ. _ সপ»... শিস পি শশা সী পপি 

এই অতিমাত্র শুরুবর্ণ ভন্ম সমুখিত হইতেছে | কিন্ত ইহাতে আমার হর্ষের বিষয় কিছুই নাই। 
আপনি নিশ্চয়ই প্রমত্ত হইয়াছেন ॥ ৫০ ॥ 

হে মহ্ষে! মহাদেবের বাক্যশ্রবণপূর্বাক মঙ্কণক তাহাকে প্রণাম ও নৃত্য পরিত্যাগ করিয়।, 
নিতাত্ত বিশ্ময়াবিষ্ট ও বিনয়ভরে অবনত হই], তদীয় প?মুগল বন্দন1 করিলেন ॥ ৫১ ॥ 

তখন মহাদেব তাহারে কছিংলন, এই পৃথৃদক পৃথিবীতে প্রধান তীর্থরূপে পরিগণিত হইবে 
এবং মহৎ কল সম্ভাবিত করিবে ॥ ৫২ ॥ সুরার ও গন্ধব্বগণ এবং বিদ্যাধর ও কিন্নরবর্গ 
সর্বদ। এখানে সন্নিহিত থাকিবে । তদ্বাতীত, ইহ! ধর্দের নিধান হষ্টবে, সনুদায় তীর্থের অগ্রণী 

হইবে এবং পাপমল অপ্হরণ করিবে ॥€৩।॥ স্ুপ্রভ কাঞ্চনাক্ষী, স্থবেণু, ব্মিলোদকী!, মহো- 

দর, ওঘবতী, বিশালা ও সরনতী ॥ ৫৪ ॥ এই সপ্ত সরশ্বতী এখানে নিত্য অধিষ্ঠিত হইবে । 
এবং সকলেই সোমপানফল প্রদান ও পরম পুণ্য সংবিধান করিবে ॥ ৫৫ ॥ আপনিও কুরুক্ষেত্র 
গরীয়সী মুষ্তি স্থাপন করিয়', পরমপবিত্র ন্থছুর্গম ব্রন্মলোকে সমাগত হইবেন ॥ ৫৬। 

হে তপোধন ! দেবদেব মহাদেব এইরূপ কহিলে,বশী মন্কণক কুরুক্ষেত্রে মুষ্তি স্থাপন করিয়।, 
ব্রক্মলৌকে গমন করিলেন ॥ ৫৭ ॥ মস্কণক গমন করিলে, পৃথিবী স্থির হইলেন। মছাঁদেবও 
পরমপবিত্র নিজ আবসথ মন্দরে গমন করিলেন ॥ ৫৮ ॥ ছে দ্বিজ! মহাদেব যেকারণে তথকালে 
তপন্তার্থ গমন করিয়াছিলেন। যেকারণে দেবীকে দেখিবার জন্য এবং অদ্ধক শৃন্যশৈলে গমন 
করে, তাহা! তোমার নিকট বলিলাম ॥ ৫৯ ॥ 

ইতি শ্রীবামনপুরাঁণে ভৈরবপ্রাছুর্ভাবে মঙ্কণকোপাখ্যাননামক দ্বিষষ্টিতম অধ্য য় ॥ ৬২ 

নারদ কফিলেন, অন্ধক পাতালে গমন করিয়, কি করিয়াছিল? মহাদেৰও মন্দরতূধরে 
অধিষ্ঠানপূর্বক যাহা করেন, নির্দেশ করুন ॥ ১॥ | 



২৬৮ বাধনপুরাপম্ [ ৬৩ম, অধ্যায়ঃ । 

পুলন্ড্য উবাচ। পাতালস্থোস্বফে! ব্রহ্মন বাধ্যতে মঙ্গনাগ্রিন?। সম্ভপ্তবিগ্রহছঃ সর্বান্ 

দানবানিদমত্রবীৎ্ ॥২॥ সমেস্হতৎসংমবন্ধুঃ স জ্রাতা সপিতা মম ।যস্তামদ্রিক্ুতাং শীহং 
অমাভিকমুপানয়েখ ॥ ও ॥ এবং ক্রবতি দৈত্যেক্রে অদ্ধকে মদনাতুরে। মেঘগ্ভীরনির্ঘেষং 
প্রহদে। বাক্যমত্্রবীৎৎথ ॥ ৪॥ যেয়ং পিরিন্থতা বীর সা মাতা ধর্মতন্তব | পিতা জিনয়নো। দেবঃ 
শ্য়তামত্তর কারণং ॥ ৫ ॥ তব পিত্র! ত্বপুত্রেণ ধর্্নিত্যেন দানব। আরাধিতে| হরে] দেবঃ 

পুত্রার্থায় পুরা কিল ॥৬॥ তন্মৈ তিলোচনেনাশীদ্দভোধোপোব দালবঃ | পুত্রকঃ পুত্রকামন্তয 
প্রোজ্ে থং বচনং বিভে।॥ ৭॥ নেত্রত্রযং হিরণ্যাক্ষ মনন্ম সুতয়। মম। পিহিতং যাগষংস্থশ্গ 
ততোদ্ধমভবভমঃ ॥৮ ॥ তশ্মাচ্চ তমসো জাতো তো নীলগনশ্বনঃ। তদিদং গৃহাতাং 

দৈত্য তবৌপয়কমান্্রজং ॥৯॥ মদ ভূ লোকবিদ্বিং কর্ম চায়ং করিষ্যতি। ব্রেলাঁকাজননীং 
চাঁপি ত্বভিবাঞ্ছিযাতেইধমঃ ॥১০ ॥ ঘ!তয়ষাতি বা নিপ্রং যদ] প্রক্ষিপ্য চান্র। তদাশ্য স্থয়- 
মেবাহং কিযে কায়শে'ষণং॥ ১১ ॥ এবমুক্ত1 গতঃ শল্তুঃ স্বস্থানং মন্দর/চলং। তৎপিতাপি 
সমভ্যাগাত্বায়াদাযর় রলতলং॥ ১২ ॥ এতেন করণেনাম্বা শৈলজ। তব দানব । সর্বশ্যাপীচ 

জগতো গুরুঃ শস্তুঃ পিতা ফ্রবং ॥ ১৩ | ভবানপি তথ! যুক্তঃ শান্ত্রবেহ। গুণাভুতঃ। নেদৃশে 
পাপদংকল্লে মভিং কুর্ষ।'ত্বদ্ধিধঃ ॥ ১৪ ॥ ক্েলোক।প্রভুরব্যক্কে! ভবঃ সর্কনমন্কৃতঃ | অজেখ- 
স্তস্ ভার্ষেয়ং নণ্হগর্ভোহমরার্দন ॥১৫॥ ন চাপি শক্তঃ ংপ্রাপ্তং শৈলরাজাত্মজ্জাং শুভাঁং। 

পিপি সপ ৯ 

পুলন্ত্য বলিলেন, রন্ধন! অন্ধক পাতালম্থ হইয1, মদনানলে দহৃমান হইতে লাগিল। 
তাহার দেহ সন্তপ্ত হইয়া উঠিল। তদবস্থায় সে দানবদ্দিগের সকলকেই বলিতে লাগিল ॥ ৯॥ 
যে ব্যক্তি সেই অদ্রিননিনীকে আমার অস্তিকে সত্বর আনিয়] দিবে, সেই আমার বন্ধু, সেই 
আমার ভ্রাত।, সেই অ'মার পিত। ও :দই আমার স্থুহ্ৃহ ॥ ৩॥ 

দৈত্যোন্তর অন্ধক মদনাতুর হইয়া, এবংবিধ খাক্প্রযোগে প্রবৃত্ত হইলে, প্রহনাদ মেঘগন্ভ-র 

নিধোষে তাহারে কহিলেন ॥ ৪ ॥ হে বর! দেই গিরিনন্দিনী ধশ্মতঃ তোনার জননী এবং 
ভ্রিলোচন তোমার পিতা । ইহার করণ শ্রবণ কর ॥৫॥ হে দানব! তোমার পিত। সর্ববদ। 
ধর্থে সংসক্ত ছিলেন । তাহার পুত্র হয় নাই | পুর্কে তিনি পুক্রকামনায় মহাদেবের আরাধন! 
করেন ॥৬॥ মহাদেব তদীয় আরাধনায় তুষ্ট হুইয়ী, তোমাকে পুত্ররূপে প্রদান করলেন । 

প্রদ!ন করিবার সমর সেই পুত্রকাম দৈতাকে এই কথ! বলিলেন ॥ ৭॥ হে হিরণ্যাক্ষ ! আমি 
যোগস্থ হই€ন, মদীর পুক্রী নম্বপূর্বক আমার নয়নম্ষ আচ্ছাদিত করে। তাহাতে 
অন্ধতমঃ প্রাছুভূতি হয় |৮ | সেই তমঃ হইতে এই নীলবর্ণ-ঘনম্বন ভূত আবিভর্ত হইয়াছে। 
হে দৈত্য! ইহা তোমার উপযুক্ত আম্ম । অতএব ইহাকে গ্রহণ কর।॥ ৯॥ তোমার এই 
পুত্র যখন লেকবিদ্ি্ কার্ষ্যে প্রবৃত্ত হইবে; অথবা যখন ভ্রৈলোক্যজননীর অভিলাষ 
করিবে ॥ ১* ॥ কিংব] যখন ব্রাহ্মণের অবমানন] করিৎা, তাহার হত্যার ব্যাপূত হইবে, তখন 
আমি স্বয়ং ইহার ক'য়শোষণ করিব ॥ ১১॥ এই বলিয়! শন্তু স্বস্থান মন্দরাঁচলে গমন করিলেন । 
তোমার পিতাও. তোমারে গ্রহণ করিয়1, .রসাতলে অভাঁগত হইলেন ॥ ১২।॥ হে দানব! 

এই কারণে শৈলনন্দিনী তোমার, জননীস্থাঁনীয়।। ফলতঃ, শল্তু সমুদয় জগতের গুরু ও 
পিতা ॥ ১৩॥ তুমিও শাম্রবেত1 ও অদ্ভুত গুণগামে ভূষিত এবং মর্বথ। যুক্তিজ্ঞানে অলঙ্কৃত। 
তবদিধ ব্যক্তির কখন ঈদৃশ পপনক্কলে কৃতমতি হয় ন| ॥১৪ ॥ অব্যক্তন্বরূপ মগ্াদেব পাক্ষাৎ 
ব্রিলোক্যের প্রভু, সকল লোকের নমস্কৃত ও অজেয়। এই শৈলনন্দিনী তীহাঁর ভার্ধ্য। 
অতএব, হে অময়ারি ! তুমি কখনই তাহারে কামন! করিতে পার ন] ॥ ১৫ আর, তাহারে 
প্রাপ্ত হওয়া৪, তোমার কোনমতেই সাধ্যারত্ব নছে। ফলতঃ, মহাদেবকে তদীয়গণধর্সাহিত জয় 



৬৩ম, অধ্যায়ঃ। ] বামনপ্ুরাগষ্। ২৩৯ 
জিত্বা লগণং রুত্রং সচ কামোহথ হুল ৩: ॥ ১৬৪. যন্তরেৎ সাগরং দোর্ডযাং পাতয়েছ্ুবি 
ভাক্করং। মেকুমুৎপাটয়েদ্বাপি ন জয়েচ্ছলপ|ণিনং॥ ১৭ ॥ উতাহোন্বিদিমাং শক্তঃ ক্রিয়াং 
কর্তং মহাবলঃ। " ন চ শকে0া হরং জ্ঞাতুং সত্যং সত্যং ময়োদিতং 1১৮ ॥ কিং তবয়ান শ্ুতং 
দেত্য যথা দণ্ডে। মহীপতিঃ। পরজ্ত্রীকামনামূঢ়ঃ সরাষ্ট্রে। নাশমাপ্তবান্ ॥ ১৯ ॥ আসীদ্দণ্ডো নাম 
নৃপঃ প্রভৃতবপবাহনঃ। সচ বত্রেমঠাতেজাঃ পৌরোহিত্যার ভার্গবং ॥২*॥ ইজে চ 
বিবিধৈর্যজ্রেনৃপিতিঃ শুক্রপালিতঃ | শু ক্রন্:সীচ্চ ছুহিতা অরজা নাম নামতঃ॥ ২১॥ শুক্র: 
কদ!1চিদগমঘষপর্বাণমাস্্রংা তেনার্চিতশ্িংং তত্র তস্থৌ ভার্গবদত্বমঃ ॥ ২২॥ অবজ্ঞা? 
স্বগৃহং বহ্ছিং শুশ্রাযন্তী মহান্থ্র। অভিষ্ঠত স্মুচার্বপ্ী ততেভ্যাগান্নরাধপঃ| ২৩॥ স পগ্রচ্ছ ক 
শুক্রেতি তমূটুঃ পিচ পিককাত। ততঃ স ভগবান শুক্রো যাজনায় দনোঃ সুহম্॥২৪॥ পপ্রচ্ছ 
নৃপতিঃ ক! তু ঠিষউতে ভার্গবাথমে | তাস্তমুচগুরো: পুত্রী সংতিষ্ঠতাঃজ নৃপ ॥ ২৫ ॥ তামাশ্লমে 
শুক্রন্তাল্,মক্ষণাকুনন্দনঃ | গ্ুবিবেশ মহবাহুদ্দদর্ণারজপং ততঃ ॥২৬॥ তাং দৃষ্ট। 
কামপস্তগুন্তৎ্ক্ষণাত্দৰ পার্থিবঃ। সংজাতোন্ধক ধগুশ্চ কৃতাস্তবলচে।দিও? ॥ ২৭ ॥ বিসঞ্জয়ামাস 

তদ। ভূতঠান্ আতৃন্ সুহৃতম|ন্। শুক্র/শধানপি বলী একাকী পৃষ্ঠ আরজৎ।|.৮॥ তমাগতং 
গুক্রস্ৃতা প্রতুযুতথায় যশব্বিণী। পুজয়ামাম ল'শ্ন্থা ভ্রাতুভাবেন দানব ॥ ২১॥ ততস্তামাছ 

না করিলে, কোন ব্যক্তি তাদৃশ কামন! করিয়া, সফল হইতে পারে না। যে বাক্তি বাহুযগল- 
সহ!য়ে সাখর তরণ করিতে সমর্থ অথবা, যে ব্যক্তি স্র্যাক্কে আকাশ হইতে পাতিত করিতে 

সক্ষম ? কিন্ত! যে বাক্তি মেক নমুতপাটন করিতে ক্ষমতাবিশিষ্ট, সেই শুলপাণিকে জয় করিতে 

পাঁরে ॥ ১৬১৭ ॥ অয়ি মহাবল! তুমি কি এ সকল কারা করিতে সক্ষম? আম সতা সতা 
কহিতেছি, তুমি মহাদেবের প্রকৃত স্বরূপ পরিজ্ঞ!ত নহ্ ॥১৮| 

হে দৈতা । তুমি কি শুন নাই, মহীপতি দণ্ড পরক্্রী্কামনাবংশ হতঙ্জান হইযা, রাজোর 
সহত বিনষ্ট হইয়াছেন ? ॥ ১৯॥ দণ্ডনামে রাজা ছিলেন। তিনি প্রভৃতবলবাহনবিশিট ও 

পরম তৈজন্দী এবং ভার্গবকে পৌরহিত্যে বরণ করন।২০॥ অনভূর “সই ভার্গব কর্তৃক 
রক্ষিত হুইয়া, বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিযাছিলেন। ভার্গবের অরজানামে এক তুহিতা 

ছিল || ২: ॥ শুক্র কোন সময়ে বৃষপর্বার নিকট গমন করিয়াছিলেন । তথায় তৎকর্তৃক 

অর্চিত হইয়া, বহুকাল অবস্থিতি করেন ॥ ১২॥ হে মহাম্থুর। ন্ুচার্ধঙ্গী অরজা শ্বগৃহে অগ্রি 

,লবা করত, অধিষান করিতে লাগিলেন । ইত্যবসরে মহীপতি দণ্ড তথায অত্য'গত হই. 

লেন ॥ ২৩।॥ তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, শুক্র কোথায় ? পরিচারিকারা কঙ্চিল, ভগবাঁন ভার্গব 
যাঁজনার্থ বৃষপর্ব[র নিকট গমন করিধাছেন ॥ ২৭ | 

নৃুপতি জিজ্ঞানা করিলেন, ভার্গবের আশ্রমে কোন্ রমণী অবস্থিতি করিভেছেন ? 
তাছ রা উত্তর করল, রাজন! গুরুর পুভ্রী অবস্থিতি করতেছেন ॥ ২৫ ॥ 
এই কথায় মহাবাহু ইক্ষা কুনন্ন শুক্রদুহিতাঁকে দর্শন কমিবার জন্য আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন 

এবং অরজ্জাকে অবলোকন করিলেন ॥ ২৬ ॥ অবলোকন “করিয়' তত্ক্ষাৎ কামবশে একান্ত 
দহ্ামান হইয়া উঠিলেন। হে অন্ধক! মহীপতি দও কৃতাত্তবলপ্রেরিত হইয়াছিলেন। ভাহা- 
তেই তাহার এপ্রকার কামসন্তাপ সমুপশ্থিত হইল || ২৭।॥| অনস্তর মহাবল দণ্ড তৃত্যগণ, 
ভ্রাতৃবর্গ ও স্ুহ্বতমদ্দিগকে এবং শুক্রের শিষ্য সমুদ্রায়কেও বিসর্জন করিয়া, একাকী গমন করিতে 
লাগিলেন ॥ ২৮॥ তিনি সম!গত হইলে, শুক্রনন্দিনী যশন্বিনী অয়জা প্রত্যুখান করিনা অতিমাত্র 
হর্যভরে তাহারে ত্রাতৃভাবে পুজা করিলেন ॥ ২৯ ॥ 



২৭০ বামনপুরাণম্ । [ ৬৩তম, অধ্যায়ঃ। 

বৃপতিরবালে-কানাগ্রিতাপিতং । মাং সমাহলাদয় শ্বাদ্য স্বপরিদংগবারিণা ॥॥ ৩০ ॥ সাপি প্রাহ 
নরশ্রেষ্উং সবিনীতান্মান্জ্ং। পিত1 মম মহাক্রোধী ভ্রিদশানপি নির্দাহেৎ || ৩১।। মুঢবুদ্ধে 
তবান্ ভাতা মমাপি ম্বয়মাগতঃ। ভগিনী ধর্ণতস্তেহছ: ভবান্ শিষাঃ পিতুন্ম | ৩২ ॥॥ সোত্রবী- 
্তীরু মাং শুক্রঃ কালেন পরিধক্ষ্যতি । কামারিমির্দহতি মামদ্যৈব তন্থুমধামে ॥॥ ৩৩॥। সা প্রাহ 
দণং নৃপতিং মুহর্ভং পরিপালয়। তমেব যাচন্ব গুরু ল তে দাশ্যত্যসংশয়ং ॥ ৩৪ ॥ দণ্ডোব্রবীৎ 
স্থতন্বঙ্গি কালক্ষেপো ন মে ক্ষমঃ। হতাবসরকর্তৃত্বে বিশ্বমায়াতি সুন্দরি ॥॥ ৩৫।। ততো 
্রবীচ্চ বিরজা নাহং ত্বাং পার্থবাত্বজ। দাতুং শক্তা তথাস্বানমন্বতংত্রা হি যোধিতঃ || ৩৬ 
কিংবা তে বছুনোজেন মা ত্বং নাশং নরাধিপ। গচ্ছন্য শুক্রশাপেন সভ্ত্যজ্ঞাতি বান্ধবঃ ॥ ৩৭ ॥ 
ততোহব্রবীন্নরপতি: স্তন শৃণু চেষ্টিতং। চিত্রাংগদাঃ়1 যদ তং পুরা দেবধুগে শুভে ॥ ৩৮ 
বিশ্বকর্মন্থতা সাধবী নানা চি্রাদান্ভবৎ। রূপযৌবনলংপন্না পদ্মহীনা ভূ পদ্মিনী ॥ ৩৯।। স। 
কদাচিন্মহারপাং ধাভিঃ পরিবারিতা । জগাম নিমিষং নাম ন্নাতুং কমললোচনা॥ ৪০ । সা স্নাতৃ- 
মবতীর্ণা চ অথাভ্যাগান্নরেশ্বরঃ | গুদেবতনয়ো ধীমান্ স্থরথে। নাম নামতঃ।) ৪১ || সংবৃতা 
সা সথীঃ প্রাহ বচনং সত্বপংষূতং। অসৌ নন্বাধিপন্থুঠো মদনেন কার্থ্যতে ॥ ৪২॥ যাঁর্থেচ 
ক্ষমং মেস্য নপ্রর্দানং স্থরূপিণঃ। সধ্যস্তামক্রবন্ বাল| অপ্রগল ভাপি ন্নরি || ৪৩॥। অন্বাতং- 

পা ৮ শা পাপ তি - 

নৃপতি তাহারে ফহিলেন, অয়্ি বালে! আমি ক।মানলে দহামান হইতেছি। অকীয 
আলিঙনরূপ নলিলদন পূর্বক আমারে অদ্য আহনাদিত কর ॥ ৩০॥ 

অরজ1 বিনয়সহকারে কহিলেন, হে নৃপশ্রেষ্ঠ ! মদীয় পিত! অতীব কোপনস্বভাঁব ; দেবতী- 
দিগকেও দগ্ধ করিতে পারেন ॥ ৩১ অগ়ি মৃঢ়বুদ্ধে! ভূমি আমার ভ্রাতা । আমি ধর্শুরতঃ 
তোমার ভগিনী । যেহেতু, তুমি আমার পিতার শিষ্য ॥ ৩২ 1 

দগ্ডক ক্চিলেন, ভীরু ! শুক্র কালসহকারে আমারে দগ্ধ করিবেন। কিন্তু অয়ি তনুমধ্যমে ! 
কামাগি এখনই আমারে দগ্ধ করিয়া ফেলিল । ৩৩ ॥ 

অরূজ1 কহিলেন, রাজন্ ! মুহুর্তমান্র অপেক্ষ! কর্ির।, পিতার নিকট যার! ককুন। তিনি 
আম।রে দ ন করিবেন, সন্দেহ নাই ॥ $৪। 

দণ্ড কহিলেন, হুতন্বক্কি! কোনরূপ কালক্ষেপেই 'জম|র ক্ষমতা নাই। স্মন্দরি! হুতী- 
ৰসরকর্তৃত্বে [বন্্ সংঘটিত হইয়] থাকে ॥ ৩৫ & 

তখন বিরজা কহি,লন, পার্থিবনন্দন ! ভ্ত্রীজা্ভি স্বাধীন নহে । সুতরাং, আমি কোন 
ক্রমেই আত্মদান করিতে পারিব ন1॥ ৩৬ ॥ তোমারে আর অধিক বলিয়াই বা কি হইবে? ্'ম 
শুক্রের শাপে ভূতা, জ্ঞাতি ও বান্ধববর্গের সহিত বিনষ্ট হইও না ॥ ৩৭ ॥ 

দণ্ক এই কথায় উত্তর করিলেন, স্তন! পুর্বে পরম পবিজ্র দেবধুগে চিত্রাঙ্গদা যেরূপ 
ব্যবহার করিয়াছিলেন, শ্রবণ কর ॥ ৩৮ ॥ বিশ্বকর্্নার চিত্রাঙ্গদানামে বিখ্যাত এক ছুহিতা 
ছিল। তিনি যেমন সাধ্বী, সেইরূপ রূপগুণশালিনী। পেই পদ্দিনী চিত্রাজদ। স্বকীয় পৌকুমার্ষ্যে 
পল্মকেও তিরস্কৃত করিয়াছিলেন ॥৩৯॥ নেই কমললোচনা কোন সময়ে সখীগণে পরিবৃতা 
হইয়া, মান করিবার জন্য মহারপ্য নিমিষে গমন করিলেন ॥ ৪* ॥ তিনি নান করিবার জন্য 
অবতীর্ণ হইয়াছেন; ইত্যবসরে স্থদেবের তনয় মহীপতি ধীমান্ দ্থরথ আঁমিয়! উপস্থিত হই- 
লেন ॥ ৪৯ ॥ চিত্রাঙ্গদা সংবৃতা! হইয়া, সখীদিগকে সতসংঘুত বাক্যে কহিলেন, এই নরাধিপ- 
নন্দন মদন কর্তৃক কদর্থিত হইতেছেন। ৪২॥ তঙ্জন্য এই পরম সৌনার্ঘ্যশালী রাজননদনকে 
আত্মদান করা জামার দর্বাথা যুক্তিসঙ্গত । সথীগণ ভঃহারে,কহিল, দ্বন্দরি | ভুমি বাল! ও 



৬৩ম, অধ্যায়ঃ] বামনপুরাণম্ । ২৭১ 

্রস্তবাস্তীহ প্রানে শ্বাত্সনোনঘে । পিতা তবান্তি ধর্দিষ্ঠঃ সর্বশ'ভ্রবিশারদঃ ॥ ৪৪ নতে 
যুক্তমিহাত্ম।নং দাতুং নরপতেঃ শ্বয়ং। এতশ্মিন্স্তরে রাজা স্থরথঃ লত্যকঃ শুচিঃ | ৪৫ ।| সম- 
ভ্যেত্যাত্রবীদেনাক্কংদণরপীড়িতঃ | ত্বং মুগ্ধে মোহয়লি মং দৃটষ্ট্াব মদিরেক্ষণে || ৪৬ ।। 
্ব্দ'ধিশরবাণেন ্মরেপাত্যেত্য তাড়িতঃ। ন্াস্কুচতকে তল্লে অভিশার়িতুমহ্ছপি। নোচেৎ 
প্রধক্ষ্যতে কামে! ভূষো। ভূয়েতি দর্শনাৎ ॥ ৪৭ ততঃ স। চারুদর্ববাীং রাজ্ঞে! রাজীব- 
লোচন] ॥ ৪৮।। বার্ধ্যমাণ! সখাঁতিস্ত প্রাদদাদাত্ব'নমান্মনা। এবং পুর। তয়া তন্বয পরিব্রাতঃ 

স ভৃপতিঃ ॥ ৪৯॥ তত্মাত্বমশি ন্থশ্রোণি দাং পরিত্রাতূমহ্সি। অরজন্কাত্রবীদ্দতং তন্ত। 
যন্থত্মুত্তমং ॥ ৫০ || কিং ত্বয়! ন পরিজ্ঞাতং তন্মাত্তৎ কথয়াম্যহং | তদ তয় তু তহঙ্গ্য স্থরথস) 
মহীপতেঃ || ৫১।॥। আত্মা গ্রদততঃ স্বাতংত্রাত্ততস্তমশপৎপিতা । যন্মাদ্বন্মং পরিত্যজ্য শ্রীভাবান্- 
মনচেতসে ॥ ৫২।। আত্ম! প্রদত্তস্তম্মান্ধি ন বিবাছ্ো ভবিষ্যতি । বিবাহরহিতা নৈৰ স্তথং 

লগ্মযপি ভর্ভৃতঃ ॥ ৫৩ ॥ নচ পুত্রফলং নৈব পতিনা যে'গমেষ্যসি | উৎস্্মাজে শাপে তু স্থা- 
পোবাহ সরদতী || 4৪ 1 অকুতার্থং নরপতিং যোজনানি ত্রয়োদশ । অপরুষ্ঠে নরপতোৌ 
সাঁপি মোহুমুপাগভ1।। ৫৫1 ততন্তাঃ লিষিচিঃ সর্বাঃ সয়শত্যা জলেন হি। মনা পিচ্যমান। 
স্গ*রাং শিশিরেণাথ বারিণা।। ৫৬।। মুতকল্পা। মহছোত্সাহা বিশ্বকর্শস্থতাভবৎ্। তাং 

মৃ্ধামিব বিজ্ঞায় জগ. সখ্যস্বরান্বিতাঃ॥ ৫৭॥ আহর্তুমপরাঃ কাষ্ঠং বহ্ছিমানেতুমাকুলাঃ | 

অপ্রগল ভ|।| ৪৩॥ আয় অনঘে! আত্মপ্রদদানে তোমার শ্বতন্ত্রতা নাই। /কননা, তোমার 

পিত। আছেন। তিনি পরম ধার্শিক ও সর্বশার্বিশারদ ॥ ৪৪ ॥ স্তরাঁং শয়ংসিদ্ধা হইয়া, 

নরপতিকে আত্ম্দান করা তোমার কোনমতেই যুক্তিধুক্ত হইতে পাঁরে ন। দখীগণ 
এইরূপ বলিতেছে, এমন সময়ে সত্যসম্পন্ন পরমবিশ্ুদ্ধশ্বভাব বু'জা ম্ুরথ 1 ৪৫ ॥ কনপশরে 

নিতান্ত অভিভূত ও তথায় অভ্যাগন্ত হইয়! চিত্রাজ্দ্ারে কহিতে ল।গিলেন, অয়ি মুদ্ধে! 
অধি মদিরেক্ষণে ! তুমি দর্শন করিয়াই, আমারে মোহিত করিয়াছ ॥ ৪৬॥ মর্দন অভ্যাগত 
হইয়া, তীয় দৃষ্টিবূপ শর দ্বারা আমারে আহত করিজ্বাছে। অতএব তুমি আমারে শ্বকীয় 
কুচতলতঙ্লে শয়ন করাও ॥ ৪৭ ॥ নতুবা, বারংবার অতিদর্শন প্রভাবে কাম আমাকে দগ্ধ 
করিয়। ফেলবে । রাঙ্জার এই কথায় চারুসর্বাজী রাজীবলোচনা চিত্র,জদা॥ ৪৮॥ 
সব্ীগণকর্তৃক প্রতিষিদ্ধ! হইয়াও, আপনি আপনাকে দান করিলেন। এইরূপে পুর্বে সেই 
তন্বী রাজাকে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন | ৪৯।| অতএব, ন্ুশ্রোথি ! তুমিও আমাকে পরিত্রাণ কর। 

গশুক্রনন্দিনী অরজ| উত্তর করিলেন, রাঁজন্! পরিণামে চিত্রাঙ্গদার যেরূপ ঘটিয়াছিল ॥৫| 
তাঁখ। কি তোমায় পরিজাত নাই ? আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর। তৎকালে তন্বী চিজ্জাঙ্গদ। 
মহীপতি স্থুরথকে || ৫১॥ শয়ংসিদ্ধ হইয়া, আত্মদান করিলে, তদীষ্ষ পিতা এইরূপ স্বাধীনতা- 
বশতঃ তাহারে শাপ দিয়! কহিলেন, রে মনদচেতসে ! তুমি স্ত্রীন্বভাবপ্রযুক্ত ধর্ম পরিত্যাগ 
করিয়া! || ৫২ ॥ আত্মাকে দান করিয়াছ। এই কারণে তোমার বিরাহ হইবে না। বিবাহরহিতা 

হইয়া, ভূমি স্বামিস্থথে বঞ্চিত ॥ ৫৩ ॥ পুত্রফললাঁভে অসমর্থা এবং পতির সহিত সর্বথা বিষো- 
জিত] হইবে। এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিবামান্্র সরন্বতী সেই অকৃতার্থ নরপতিকে তৎষ্কণাৎ 
তথ। হইতে ত্রয়োদশ যোদ্ধন দূরে অপবাহিত করিলেন । নরপতি অপবাহিত হইলে, চিত্রাঙ্গদ। 
মোহের বশত।পন্লা হইলেন ॥ ৫৪ ॥ ৫৫ ॥ তখন সথীগথ সকলে সংমিলিত হষইয়।, সয়ম্বতীনলিলে 
তাহারে অভিষিক্ত করিল। চিত্রাঙ্গদা সাঁতিশয় স্শীতল সলিলে িচ্যমানা! হইয়া ।। ৫৬ ॥ 
মৃতকল্নাদছইলেন । তখন সখাগণ সেই বিশ্বকর্শননিনী মহামোহশালিনী চিত্রাঙ্জদাঁকে মৃতার 
ন্যায় জান করিয়া, ত্বরান্বিত হইয়া গমন করিল ॥ ৫৭ ॥ শাঁহাদের মধ্যে কেহ কাষ্ঠ আহ্রণার্থ 



২৭২ বানপুরাণমূ। |৬৩ম, অধ্যায়ঃ । 

সাচ তাশ্ধপি সর্বান্থ গতান্ু বনমুত্তম' || ৫৮1 সংজ্ঞাং লেভে ন্ুচার্বঙ্ী দিশশ্চেত্যবলোক্য 
চ। আঅপশ্তস্ভী নরপতিং তথা ন্সিগ্ধং সশীঞজনং ॥ ৫৯।| নিপপাত মরন্বত্যা বন্োভিস্্রিতেক্ষণা। 

তাং বেগাৎ কাঞ্চনাক্ষংং তু মহানদ্যাং নরেস্বর || ৬*॥ গোমত্যাং চ পরিক্ষেপ তরঙ্গকুটিলে 
জলে। তয়াপি তগ্যান্তস্তাব্য' বিদিত্বাথ বিশাম্পতে '। ৬১ | মহাবনে পরিক্ষিণ্ড। সিংহব্যান্- 
সমাকুলে । এবং তস্যাঃ স্বঃং তত্র যা] অবস্থ। শ্রুতা মঘ11॥ ৬২।। তস্মান দাস্যাম্যাত্মানং রক্ষী 
শীলমুত্তমং । ₹স্যান্তদচনং শ্রত্বা দণ্ড; শক্রসমো৷ বলী। বিহ্স্ ত্বরজা ং প্রাহুস্বার্থমন্গক্ষয়ংকরং 1৬৩। 

দণ্ড উবাচ। তপা। যদুত্তরং 'বৃত্তং তৎ্পিতৃশ্চ কশোদ্র | ন্থরথস্য তথ।'রাজ্ঞন্তচ্ছেণতু- 
মতিমাদধে ॥ ৬৪।। যদ] প্রৃষ্ঠে নূপতৌ। পতিতা সা মহাবনং । তথ। গগনসংচারী দৃষ্টবান্ 
গুভ্কে। জনঃ || ৬৫11 তত সেোভ্যেত্য তাং বালাং পরিভাষ্য প্রযত্বতঃ। প্রা আগচ্ছ 

স্থভগে নয়ামি স্থরথং প্রতি ॥৬৬।। ফ্ুবমেবানদি তেন ত্বং সংযোগমদদতেকণে। তন্মাদগচ্ছন্য 
শীন্রং তং শ্রীকমীশ্বরং || ৬৭॥ ইতে/বনুলণ না তেন গুহাকেন স্ুলোচন!। প্রীকমাগতা 
তর্ণং কাঞ্চিন্দ্যা দক্ষিণের || ৬৮ দৃষ্ট মহেশং শ্রীক্ঠং স্সাত্ব। রবিস্তাজলে । অতিষ্ঠত 
শিরোনআ। যাবম্মধোস্থিতে। বিঃ 0 ৬৯ || অথ।জগাম দেবশ্য ম্বানং কর্ত,ং তপোধন?। শুভঃ 

পাশুপতাচার্ধ্যঃ সামবেদী খতধবজঃ ॥ ৭০ || বুর্গতীমিব স্থিাং তামনঙ্গপরিবঞ্জতাং। তাং 
দ& | সমুনিদ্যানমগমৎ্ কেয়মিত্যথ || ৭১ || 'অধ সাতমুষিং নন্দ্য কুতাঞ্জলিরুপস্থিতা। তাং প্রাহ 

ব্যস্ত হইয়। পড়িল কেহ ব' অগ্রি আনিবার জন্য গাকুল হইল । তাহার! সকলে অরণ্যমধ্যে 
গমন করিলে ॥ ৫৮ ॥ সুচার্বঙ্গী চিত্রাঙ্গদা সংজ্ঞালাভ করিলেন । এবং দশদ্দিক অবলোকন 
করিয়া, নরপতি বা পরমগ্রণয়শালী সধীজন, কাহাকেও দেখিতে না পাইং1॥ ৫৯। ত্বরিত- 

লোচনে সরম্বতীসলিলে পতিত। হইলেন । ছে নরেশ্বর! তখন কাঞ্চনাক্ষী বেগভরে তাহারে 
মহানদী ॥ ৬* ॥ গোঁমতীতে ৬রঙগকুটিল সলিলমধ্যে পরিক্ষিগ্ত করিল। হে বিশাংপতে ! সেই 
গোমতী আবার তাহার ভবিভব্যতা অবগত হইয়1 ! ৬১ ॥ সিংহব্যাত্রসমাধুল মঙ্গাবমে তাহারে 
নিক্ষেপ করিল। এইপপে তথায় তাহার যেরূপ অবস্থ। হইয়াণছল, তাহা? আমি শুনিয়াছি ॥ ৮১ । 

অতএব, জামি আত্মদাঁন করিব না) শকীয় লচ্চারিত্র সর্ববতেো ভাবে রক্ষা করিব । 
শক্রসত্বশ বলশালী দণ্ড তদীয় বচন আকর্ণন করিয়া, সহাপ্য আম্যে দেই অরঞ্জারে 

কহিলন ॥৬৩॥ অয়ি কুশোদরি ! সেই চিগ্তাঙজদার, তীয় পিতার ও রাজ! স্থরথের পরিণামে যাহ 
হইয়াছিল, তাহ। শুনিবার জন্য কৃতসংকল্প হও ; আমি বলিতেছি ॥ ৬৪ | 

নরপতি সেইরূপে +অপবাহিত £হেইলে. চিত্রাঙ্গদা মহাঁবনে পরিক্ষিণ্ডা ইইয়|, গগনবিহীরী 

কোন গুহাকের দৃষ্টিব্বিয়ে নিপতিত হইলেন || ৬৫॥ সেই গুহ্কক তাহারে দর্শন করিয়া, 
অভ্যাগত হইয়া, প্রযত্বপূর্ব্বক সম্ভাষণসহকারে কহিল, স্থভগে ! জাগমন কর। আমি তোমায় 
স্থরথের সকাঁশে লইয়। যাইব ॥ ৬৬. অয়ি অসিতেক্ষণে ! তুমি নিশ্চয়ই তাহার সহিত মিলিত 
হইবে।. অতএব তুমি সত্বরে ভগবান শ্রীকণ্ঠের নিকট গমন কর ॥ ৬৭ ॥ 

গুহক এইরূপ কহিলে, দেই মু(লাচন! চিন্বারঙ্গদ। নতবরে কাজিন্ীর দক্ষিণে।তরে প্রতিষিত 
ভগবান শ্রীকষ্ঠের সনে লমাগতা হইলেন ॥ ৬৮ ॥ এবং সেই মহেখবর ভ্রকঠকে দর্শন ও 
কালিন্ীদললে অভিষেক করিয়া, নমশরে, যাবন্বধ্যাহ্ 'অবস্থিতি করলেন ॥ ৬৯। ইত্যবসরে 

গুভলক্ষণলক্ষিত, পাশুপতাচাধ্য, সামৰেদী, ভপোধন খতধবজ শ্রীকণ্ঠের ল্লানসমাধানার্ঘ 
সমাগত হইলেন ॥ ৭* ॥ চিত্র।জদ। অনজপরিবর্জিত' হইয়া 'ঠোদনপরায়ণার ন্যায়, অবস্থিতি 
করিতেছিলেন | :খধতধ্বজ তদবস্থ তাহারে দর্শন করিয়া, এই ভাবিনী "কে, এইগুকার চিন্তা 
করিতে লাগিলেন ॥ 8১ ॥ জনস্তর চিত্রাজদ। কৃতাঞ্জলিপু;ট ।নফটে আঙিয়! তাহাকে বদন! 



৬৩ম, অধ্যায়ঃ | ] বামনপুরাণমৃ। ২৭৩ 

পুত্র কস্যাসি স্থভা ন্থরস্থতোপম! || ৭২।। কিমর্থমাগতালীহ নির্্নুষ্যমুগে ব.ন। ততঃ সা গ্রাহ 
তমৃষিং যথাতথ্যং কশোদরী ॥ ৭৩ ॥ শ্রত্বর্ষিঃ কোপমগমদশপচ্ছিপ্লিনাং বরং যন্মাৎ স্বনু- 
জাতেয়ং পরদেয়াশি প পিনা ॥ ৭৪ ॥ য জিত! নৈব পতিনা তন্মাচ্ছাখাম্গোহস্ত সঃ। ইত্যুক্ত। 
লমহাভাগে। ভূয়ঃ স্বাত্ব। বিধানতঃ ॥৭৫॥ উপান্য পশ্চিমাং সন্ধ্যাং পূজয়ামাপ শঙ্করং। 
ন'"পূজ্য দ্েবদেবেশং বথোক্তবিধিন1 হরং ॥ ৭৬ ॥ উবাচ গম্যতাং সুত্রং রুদত্তীং পতিলালসাং। 

গচ্ছন্য স্ুতগে দেশং সপ্তগোদাবরং শুভং 1৭৭1 তঝোপাস্য মহাদেবং মহাত্তং হাটকেখ্বরং | 
ভত্র স্থিতায়! রস্তোরু খ্যাত] দেববতী গুতা ॥ ৭৮॥ আগমিধ্যতি দৈত্যন্ত পুত্রী কন্দরমালিনঃ। 
তথান্ত। গুহাকন্নৃূতা দময়ন্তীতি বিশ্রুতা ॥ ৭৯ &॥ অঙ্জনন্যাপি তত্রাপি সমেধাতি তপন্থিনী। তথ।- 

পর বেদবতী পর্জজন্ততৃহিতা শুভ ॥ ৮০ ॥ যদ] তিঅ্রঃ সমেধাস্তি সপ্তগোদাবরে জলে । হাটকাখ্যে 
মছাদেবে তদ1 দংযোগমেধ্যসি ॥ ৮১ % ইতোবমুক্ত1! মুনিন। বাল! চিত্রাঞ্ছদা তদ। | দগ্তগোদ।- 
বরং তীর্থমগমত্বরিত। ততঃ ॥ ৮২ & সংপ্রাপ্য তত্র দেবশং পূজয়ন্তী ভ্রিলোচনং। সমধ্যান্তে শুচি- 
পর] ফলমূলাশনাভবৎ ॥ ৮৩ & স চর্ধিজ্ঞানসম্পন্নঃ শ্রীকষ্ঠায় ততোঁধলিখৎ্। ল্লোকং ত্বেকং 
মহাজ্মানং তন্য'শ্চ প্রিপ্নকামায়! ॥ ৮৪1 ন গোহস্তি কশ্চিভিদশোহন্তুকো!। বা যক্ষে।থ মর্তো রজনী- 
চরে! বা । ইদং হি তবংখং মৃগশাবনেত্রা নির্্'জ যেদঘঃ স্বপরাক্রমেণ 1৮৫॥ ইত্যেবমৃক্ত স মুনি- 
হর্জগাম দ্রঈ,ং বিভুং পুক্ষরনাথমণ্ডিং | নদীং পয়ে ষ্ীং মুনিবৃন্দ বন্দ্যাং সঞ্চিত্তয় নলের বিশালনেত্রাং 1৮৬ 
ইত শ্রীবামনপুরাণে ভৈরব প্রাছর্ভাবে দণ্ডোপাধ্যানেবিশ্ব কর্মশশাপে! নাম ব্রিঠিতমোহ্ধ্যায় ॥৬৩। 

করিলে, তিনি তাহারে কহিলেন, বসে! তুমি সক্ষাৎ স্থরশ্তাপদৃশী। কাহার কন্তা ॥৭২॥ 

কিজন্য এই মনুষ্যশূৃন্য মুগশৃন্ত বনে আ দয়াছ? 
কুশোঁদরী চিত্রাঙ্গদ! তাহারে ষথাতত্ব স্মুদায় ঘটনা নিবেদন করিলেন । ৭৩॥ ধষি শুনিয়া, 

জাতক্রোধ হইহ1, বিশ্বকন্্ীকে শাপ দিয়া কহিলেন, যেছেতু, পাপী বিশ্বকর্্ণা এই 
পরদেয়! স্বকীয় তনয়াকে ॥ ৭৪ ॥ পতির সহিত যোজিত করে নাই, সেইহেতু সে বানর- 

যোনিতে পতিত হুউক। এই বলিয়া, সেই মহাভাগ ঞধরতধ্বজ যথাবিধানে পুনরায় স্নান 
করিয়া ॥ ৭৫ ॥ পশ্চিম-সন্ধ্যাবননাঁসমাঁধান'স্তে মহাদেবের পূজ। করিলেন । যথোক্তবিধানে 

দেবদেবেশ শঙ্করের অভ ্ঁন। করিয়া ॥ ৭৬ ॥ দেই পতিলালসা, রোদনপরায়ণ।, স্তর চিত্রাঙ্গদারে 

কহিলেন, আগমন কর। অয়ি স্থতগে! সপ্তডগোদ্দাবরে গমন ॥ ৭৭ ॥ ও ভূমান্বরূপ হাটকেশ্বর 

মহাদেবের উপাদন। করিয়া, তথায় অবশ্ঠিতি কর। অয়ি রভোরু! কন্দরমালী দেত্যের 

পুর্রী দেববতী নাঁমে বিখ্যাঁতা। সেই কল্যাণী তথায় আগমন করিবে। তদ্ব।/তীত, অঞ্জন- 

নাঁমক গুহের ছুহুত। দময়স্তী ন'মে বিখ্যাত! সে তথায় সমাগতা হইবে । পর্জন্যের ছু হতা বেদ- 

বতী নামে প্রসদ্ধা। সেই তপস্ববীও সেখানে অ গমন করিবে ॥ ৭৮ ॥ ৭৯ ॥৮০। এইরূপে সেই 

তিন জন সপ্তগোরদাবরসলিলে সমাগত হইলে, তুমি হাটগ্ছশ্বের মহাদেবে সম্মিলিত] হুইবে ॥৮১॥ 

মুনি এইন্ধপ বলিলে, বালা চিত্রা্গদ। ত্বরান্িতা হইয়/সপ্ত গোদ্দাবরতীর্ঘে গমন করলেন |৮২। 

তথায় সমাগত হইয়া,শৌচ অবলম্বন ও ফলমুলমাত্র ভক্ষণ করিয়,দেবদেব মহাদেবের পুজা করত, 

অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥৮৩॥ এদিকে সেই জ্ঞানসম্পন্ন গষি তদীয়প্রিয়কামনাবশংবদ হইয়া, 

গ্লীকঠের উদ্দেশে বক্্যমাণ শ্লোক রচনা! করিলেন ॥৮৪॥ এমন কেহ দেবতা ব। অন্দর বা ষক্ষ বা 

মনুষ্য ব। রাক্ষস ন'ই,যিনি স্বকীয় পরাক্রমে এই মৃগলোচ5ন। চিত্রাঙদার এই ছুঃখ নিরাকৃত করিতে 

পারেন ॥৮৫ এইরূপ গ্সোক লিথিয়া,সকলের পুজনীয়,সর্বব্যাপী পুষ্ষরনাথের দর্শনার্থ মুনিবৃন্দবন্দিত 

পয়োষ্ীতে গমন করিলেন । যাইবার সময় বিশালনয়ন। চিত্রাঙগদারে চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥৮১। 

ইতি ভ্রীবামনপুরাণে বিশ্বকণ্মার প্রতি শাপদানন।মক ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় ॥ ৬৪। 
৩৫ 



চতুঃষস্টিতমৌহধ্যায়ঃ। 
দও উবাচ। চিত্রাঙ্গদায়াস্তরজে তত্র সত্যা যখান্থখং। স্মক্স্তাঃ আংথং বীরং মহান কালঃ 

সমত্যগাৎ ॥ ১। বিশ্বকশ্মাপি মুনিনা শণ্তো বানরতাজতঃ। স্তপতম্মেরুশিপরাতুপৃষ্ঠং বিধিনো- 
দিতঃ॥ ২৪ বনং ঘে'রং স্ুগুল্সাঢ্যং নদীং শাল.কিনীমন। স ত্বেশং পর্বতশ্রেষ্ঠং সমাবসতি 

স্থন্রি ॥ ৩॥ তহাসতোইশ্য স্থচিরং ফলমূলান্তথাশ্রতঃ। কাশোভাগাঘ্বরারোহে বনুবর্ষগণে 
বনে ॥৪॥ একদা দৈত্যশার্দুলঃ কন্দরাখাঃ ন্দৃতাং প্রিয়]ং। প্রতিগৃহ সমভ্যাগাৎ খ্যাতাং 
দেববতীং দিবি ।। ৫॥ তাঞ্চ তদ্বনমায়াতাং সমং পিত্রা বর:ননাং। দধর্শ বানরশেষ্টঃ প্রজগ্রহ 

বলাৎ করে ॥ ৬॥ ততো! গৃহীতাং কপিন। স দৈত্য: স্বস্থতাং শুতে । কনারো বীক্ষা লংক্রদধঃ 
খভ্ঞামুদাম্য চদ্রবং ॥৭॥ তমাপতংতং দৈত্যেন্্ং দৃষ্1 শাধামৃগো বলী। তখৈব সহ চার্বর্গা। 
হিমাচলমুপাগমৎ্থ ॥৮ ॥ দদর্শ চ মহাদেবং জ্কং যনুনাতটে | তস্যা বিদূরে গহনম'শ্রমং 
থধিবর্জিতং &৯॥ তশ্মিন মহাশ্রমে পুণে স্বাপ্য দেববতীং কপি;। নভ্মজ্জত সকাপিনাযাং 
পণ্ততঃ কন্দরস্য ছি ॥ ১০ ॥ সোহজানত মৃতাং পুত্রীং সমং শাখামৃগেণ হি। জগাম চ মহাতেজাঃ 
পাতালং নিলয়ং নিজং ॥ ১১ ॥ লস চাপিবানরে। দেব্য। কালিন্দ্যা বেগতো। ভৃশং | নীভঃ শিবেতি 

ব্যাধ্যাতং দেশং স্ফীতজনাশ্রিতং ॥ ১২ ॥ ততন্তীত্ব্াথ বেগেন স কপিলবনং প্রতি । গন্তকামে 

মহাতেজা যত্র সস্তা! স্থলো5ন1 | ১৩ ॥ অথাপশ্যৎ সমায়াতমংজনং গুহ্যকোত্তমং। দমন়ন্ত)। 

সমং পুরা গন্বা জিগনিযৃঃ কপিঃ ॥ ১৪ ॥ তাং দৃ্টমন্তত শ্রীমান্ পেরং দেববতী ফ্রবং। তন্বে 

বৃথাশ্রমো জাতো জনেমজ্জনসম্ভবঃ | ১৫॥ ইতি সংচিন্তয়প্লেব সমাদ্রবত স্ন্দরি। সা তত্তয়া- 

দণ্ড কহিলেন, অরজে ! চিন্নাঙ্গদ! বীর স্থরথের ধ্যানধারণায় ব্যাপৃতা। হুইযস1, তথায় যথাম্থথে 
অ.স্থিতি করিয়া, বহুক?ল আতবাহিত করিলেন ॥ ১॥ বিশ্বকম্মাও মুনি কর্তৃক অভিশপ্ত হইযা, 
বানরযোনি প্রাপ্ত এবং বিধিপ্রেরিত হইয়া, মেরশেখর হইতে ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইলেন ॥ ২ ॥ 
ন্থনদরি! তিনি শলুকিনীন্দীর তটবন্তী ঘে;র বনে পর্বতশ্রেষ্ঠে বাস করিতে ল গিলেন | ৩ ॥ 
ভয়ি বরা-রাহে! তথায় ফলমূল ভক্ষণ করত, অবস্থিতি করিয়া, তাইার বন্ুবর্ষগণ-কাঁল অঙ- 
বাহিত হইল ॥৪॥ একদ। দৈত)শার্দূল কন্দর ম্বকীয় প্রিয়তৃহিতারে সম ভব্যাহারে লইয়া, 
তথায় আগমন করিল। তাহার দুণ্তি! দেববতী নামে শ্বর্গে প্রথিতা ॥ ৫ ॥ বানরশেষ্ঠ 
বিশ্বকর্মা পিগুার সহঠ সেই বগাননাকে অরণো আগমন করিতে দর্শন করিয়া, বলপূর্ববক করে 
গ্রহণ করিলেন ॥ ৬॥ শুভে ! কনর ছুঠিতাকে বানর কর্তৃক গৃহীত। অবলোকন করিয়], অতি- 

মাত্র ত্রুক্ধ হইয়া, খড়া উদ্যত করত ধাবমীন হইল ॥৭॥ মহাবন শাখামূগ তাহারে আগমন 

করিতে দেখিয়, দেই চার্বঙ্গী দেববতীরে লইয়া, হিমাচলে গমন ॥৮॥ এবং তথায় ষমুনাত,.ট 
মহাদেব শ্রীক্কে দর্শন ও তাহার অবিদুরে খবিবঞ্জিত গহন আশ্রম অবলোকন করিল ॥ ৯। 

তখন সে সেই পবিত্র আশ্রমে দেববতীকে স্থাপন করিয়া, কন্দরের সমক্ষে কালিন্দীসপিলে মন 
হইল ॥ ১০ | তদ্দর্শনে মহাতেজ।£ কন্দর শাখামূগের সহিত ছুহিত৷ দেববতী প্র,ণত)াগ কার- 

ফলাছে, জানিয়া, নিজনিলয় পাভালে গমন করিল ॥ ১১ ॥ 

এদিকে, সেই শাখামুগ দেবী কালিন্দী কর্তৃক আতমান্র বেগভরে শিব ন।মে বিখ্যাত সুসমৃদ্ধ- 
জনসমাশ্রিত কোন জনপদে নীত হইল ॥ ১২ ॥ অন্স্তর সই পরমতেজন্বী কপি তথা হইতে 
বেগে ভত্তরণ করিয়া, কপিলারণ্যের অভিমুখে গমন করতে বাসন গল, যেখানে স্থলোচন। 

দেববতীকে রাখিয়। অ।পিয়ছিল ॥১৩॥ এ সময়ে পে অবলোকন করিল, গুহাকপ্রবর অঞ্জন 

স্বীয় ছু[হং। দময়স্তীর সাহত আগমন করিতেছে ॥ ১৪ ॥ $ বালাকে দর্শন করিয়া, সে মনে করিল, 
এই কণ্তা নিশ্চয়ই সেই দেববন্তী। অতএব আম।র জলমক্জনপরিশ্রম'বথ। হইয়াছে ॥ ১৫॥ 
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চ্চ স্তপতনদীং টব হিরগতীং ॥ ১৬॥ গুহাকো বীক্ষা তনয়াং পতিতাঁমাপগাঁজলে। ছুঃখশোঁক- 
সমাধুক্ধো। জগামাংজনপর্বতং ॥১৭॥ তত্রাসৌ তপ জআসশ্কার় মৌনব্রতধরঃ গুচিঃ। সমান্তে 
বৈ মহাতেজাঃ সং"ৎসরগণান্ বহন ॥১৮॥ দময়স্ত্যপি বেগেন হিরথত্যাপবাহিতা। নীতা 
দেশং মহাপুপাং কোশলং দাধুভিফুতং ॥ ১৯॥ গচ্ছ্তী লা চ কদতী দশে বটপাদপং। প্ররোহ- 
প্রাবৃততন্ুং জটাধরমিবেশ্বরং ॥২*॥ তং দৃ্। বিপুলচ্ছায়ং বিশশ্রাম বরানন1। উপবিষ্ট 
শিলাপট্টে ততো বাচং প্রশুক্রবে॥২১॥ নসোস্তি পুরুধঃ কশ্চিন্যস্তং ব্রধাত্তপোধনং। 
যথা স তনয়স্তভ্যমুত্বদ্ধো। বটপাদপে ॥ ২২1 সাঁশ্রত্ব তাং তদ|] বাণীং বিশিাক্ষরসংযৃতাং | 
তির্ঘযগুর্ধমধশ্চৈব লমজাদবলোকয়ন্ ॥ ২৩ ॥ দশে বুক্ষশিখরে শিশুং পঞ্গাব্দকং স্থিতং । পিজ- 
ল|ভিজ্জটাভিস্ত উদ্বদ্ধং যত্বতঃ শুভে ॥ ২৪ তং বিক্রবস্তং দৃ্টেবব দমরনস্ত্রী স্হৃঃখিতা। প্রা 
কেনানি বদ্ধন্বং পাপিন1 বদ পোতক ॥ ২৫ ॥ স তামাহ মহাভাগে বদ্ধোশ্মি কপিনা বটে। জটা- 
স্বেবং স্ুহষ্টেন জীবামি তপসে! বলাৎ ॥ ২৬ পুর! মন্ুপুরে টচৈব তত্র দেবো মহেশ্বরঃ | তত্রা- 
স্তি তপসোরাশিঃ পিতা মম খতধবন্দঃ ॥ ২৭ ॥ তদ্যান্মি তপ্যমানদা মহাযোগান্মছাক্সনঃ | জাতো।- 
হলিবৃনপংযুক্তঃ র্বশাত্রবিশারদং ॥২৮॥ ততো! মামত্রবীভ্তাতো নমস্কৃত্য শুভাননে। 
জাবালীতি পরিজ্ঞায় তচ্ছ,ুঘ শুভাননে ॥ ২৯ পঞ্চবর্ষপহত্রাণি বাঁল এব ভবিষযতি । দশবর্ব- 
সহক্রার্ণি কুমারত্বে ভরিষ্যতি ॥ ৩০ ॥ বিংশতির্ধৌবন্থায়ী স্থাবির্্েদ্বিগুণং ততঃ? পদ্কবর্ষশতান্ 

স্থনরি! শাখামুগ এইপ্রকার চিন্তা করিয়া, স'বংগ গমন করিতে লাগিল। তাহার 
তয়ে দেই বাল! হ্িরথ শী নদী'ত পড়িয়া গেল 1 ১৬। গুহাক স্তনয়াকে নদীনীরে 
শ্পিতিত নিরীক্ষণ করিয়া, ছুঃখশে।কসমাযুক্ত হয়|, অঞ্জনপর্বতে গমন এবং ॥ ১৭ ॥ তথায় 
গুচি ও মৌনব্রতাঁবলদ্বী হইয়।, তপশ্চরণ করিয়া, বহুসংবৎসর কাঁল অতিবাহিত করিল ॥ ১৮॥ 
দময়স্তীও হিরথতী কর্তৃক সবেগে অববািতা হইয়া, সাঁধুগণে পরিবৃত পরম প্রশস্ত কোশল দেশে 
আপিয়', উপনীত হইল ॥১৯॥ গমনসময়ে রোদন করিতে করিতে, কোন বটবৃক্ষ দর্শন 
করিল। তাহ'র কলেবর প্ররোহপমুহে পরিবৃন্ত। দেখিলে, সাক্ষাৎ জটাধর মহেশ্বর বলিয়া 

প্রীতি জন্মে ॥ ২০ £ ক্রাননা সেই বিপুগছ'য়াবিশিষ্ট বটতরু দর্শন করিফা, শিলাপট্ে উপ- 
বেশনপূর্ব্ব্ক বিশ্রাম করিতে লাগিল। এ সমায সে কক্ষ্যমাণ বাকা শুনিতে পাইল ॥ ২১।॥ 
এমন কোন ব্যক্তি নাই, যে, তপোধন ত্বকে ট্য়া বলে, তে'মার পুত্র বটপাদপে 
উদদ্ধ রহিযাছেন ॥ ২২ | 

এইরূপ বিশিষ্টাক্ষরবিশিষ্ন ব'ক্য শ্রবণ করিয়া, সে তির্য্যক্, উদ্ধ, অধঃ, সমস্তাৎ দৃষ্টিলঞ্চারণ- 
পূর্বক ॥২৩॥ অবলোকন করিল, পঞ্চবর্ষংয়স্ক এক শিশু বৃক্ষশেখরে অবস্থিতি করিতেছে। 
কোন ব্যক্তি পিঙ্গলবর্ণ জটাভার দ্বারা, ভাহা রে যতুমহকারে তথায় বন্ধন করিয়া গিয়াছে ॥ ২৪ ॥ 

দমন্ভী এই ব্যাপার বিলে কন করিয়া, অহিমাত্র ছঃথিতা হইয়া, তাহারে বলিতে লাগিলেন, 
অয়ি পোতক ! কোন্ পাপাত্ব। তোমারে এরূপ বন্ধন করিয়াছে, বল ॥ ২৫ ॥ 

শিশু তাহারে কহিল, মহ'ভ:গে! কোন সু কপি আমারে এইরূপে এই বটবৃক্ষে জট! 
দ্বার বন্ধন করিয়া রাখিয়ছে। আমি কেবল তপোবলেই ঝীচিয়া আছ ॥২৬॥ পুর্বে মনু- 
পুরে দেব মহেম্ব্ প্রতিষিত ছিলেন। তথয় আমার গিতা সাক্ষাৎ তপোর'শি খতধ্বঙ্গ বাস 
করেন ॥ ২৭ ॥ তিনি তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলে, সেই মহাম্সার মহাষে গ বলে আমি সর্বশাস্্- 
বিখার? হইয়।, জন্মগ্রহণ করি ॥২৮॥ অগ়ি শুভাননে! তিন আমাকে জাবালি জা।নয়া, 
নমস্কার করিয়া, মাহ! বলি,লন, শ্রবণ কর ॥২৯॥ তিনি কইলেন, তূমি পঞ্চব্ষণহত্র বালক 
থা.ক-1( দ্রশবর্ধসহন্ন কৌমারদশা ভোগ করিবে ॥৩* ॥ বিংশতিবর্ষণহত্র যৌবনে ।য়ী 
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বালে ভোক্ষ্যসে বংধনং দৃঢ়ং । ৩১॥ দশবর্ষশতান্যেব কৌযারে কায়পীড়নং। যৌবনে পরমান্ 
ভোগান্ দ্বিসহশ্রং সমান্তথা ॥৩২। চত্বারিংশচ্ছতান্কেব বার্ধকে ক্লেশমুত্তমং। আন্দ্যসে ভূমিশয্যায়াং 

কদক্নাশনভোজনং ॥ ৩৩ ॥ ইত্যেবমুক্তঃ পিআহং বালঃ পঞ্চাবদেশকঃ। বিচয়ামি মহীপৃষঠং 
গচ্ছন্ ্নাতৃং হিরভীং ॥ ৩৪ ॥ ততোইপস্তং কপিবরং সোবদ ম্ম'কক যাস্যসি। ইমাং দেববতীং গৃহ 
মু ন্যন্তাং মহাশ্রমে ॥ ৩৫ ॥ ততোহপৌ মাং সমাদায় বিক্ষুরত্তং শিওং ততঃ॥ বট গ্রেইল্মন,- 
দববন্ধ জটাভিরণপ সুন্দরি ॥ ৩৬ ॥ তথাচ রক্ষা কপিন। কৃত ভীরু নিরভ্তটৈঃ। লতাপা শৈর্মহাযস্ত্র 
মধাস্থ! ছুইবুদ্ধিন! ॥ ৩৭ ॥ অভেদ্যোধমনাক্রম্য উপরিষাতথা বধং। দিশাং মুখেষু সর্কেষু কৃতং 
যন্ত্র লতাময়ং ॥ ৩৮॥ সংযম্য মাং কপিবরঃ প্রযাতোধমরপর্বতং। যথেচ্ছয়া মধ দৃষ্ট'মততে 
গদিতং শুভে ॥ ৩৯ ॥ তবতী ক! মহারণ্যে ললন৷ পতিবর্জিতা । সমায়াতী। স্রচার্বঙ্জী কেন কার্য্যেণ 
মাং বদ ॥৪*॥ সাব্রবীদংজনে! নাম গুহাকেন্্রঃ পিতা মম। দময়স্ভীতি মে নাম প্রশ্নোচাগর্ত- 
সম্ভব ॥ ৪১। তজ্ম মেজাতকে প্রোক্তমৃষিণা মুদ্গলেন হি। ইয়ং নরেন্ত্রমতিষী ভবিষ্যতি ন 
শয়ঃ॥ ৪২ ॥ তত্বাক্যসমকালং তু ন্যনদদ্দিবি ছুল্দুভিঃ। শিবাশ্চাশিবনির্ধোষান্তাত) তূয়ো- 

ইত্রবীন্থুনিঃ ॥ ৪৩1 ন সন্দেহে নরপতের্দমহারাজ্জী ভবিষ্যতি ৷ মহাত্তং সংশয়ং থে রং কন্যা- 

ভাবে সমেষ্যসি ॥ ৪৪ ততে!। জগাম স থধিরেব মুজ্াাবচে। ভ্রতং। পিতা] মামপি চাদায় 

হইবে। এব তাহ!র, দ্বিগুণ বৃদ্ধ হইয়1, যাপন করিবে। তন্মধ্যে বালক অবস্থায় পঞ্চবর্ষশত 
দঢকপে বন্ধ হইয়া! থাকবে ॥ ৩১ & পরে দশবর্শত কৌমারে কায়পীড়ন অনুভব ও যৌবনে 
দ্বিপহজ্ বঘসর পরমভোগ মকল সম্ভোগ করিবে $ ৩২॥ বর্ধক্যে চত্বারিংশৎ শত বৎসর অ'ত- 
মাত্র ক্রেশ গ্রাপ্ত হইবে। তৎকালে ভূমিশয্যায় শয়ন ও কদক্ল ভোজন করিবে ॥ ৩৩॥ 

পিতা এইরূপ কহিলে, অমি সেই পঞ্চমবর্ষীয় বালক অবস্থাতে মহীপৃষ্ঠে বিচরণ কংত, 
হিরথতীতে মান করিবার জন্ড গমন করিলাম" ॥ ৩৪ ॥ তথায় ক।পবরকে দর্শন করিলে, সে 
আম.য় কহিল, আমি দেববতীকে এই মহাশ্রমে রাথিয়াছিলাম। মুঢ় তুম ইহাকে লইয়া, কোথা 
যাইতে ? ॥ ৩৫ ॥ স্মনারি! আমি শিশু, ত।হার কথা গুনিয়াই কাপতে লগিলাম। তদবস্থা- 

তেই সে আমারে গ্রহণ করিয়।, এই বটশেখরে জট দ্বার! উদ্বন্ধ করিল ॥ ৩৬॥ ভীরু! সেই 
ুষ্টবুদ্ধি কপি নিরবচ্ছিন্ন লতাপাশ ঘার। মহাধস্ত্রনিন্দাণপুর্ব্ষ তাহার মধ্যদেশে জাঁমারে রাখিয়। 
দিল॥ ৩৭৪ সে লমুদায় দ্রিক্প্রান্তেই লতাময় যন্ত্র বিধান করিল। তত্নিবন্ধন, উপরি হহতে 
আমার এই বন্ধন ভেদ বা আক্রমণ কর। কাহারও সাধ্য নহে ॥৩৮॥ সেই কপিবর 
এইরূপে সংযত করিপ্পা, অমরপর্বতে যদৃচ্ছাক্রমে প্রয়াণ করিল। আমি যাহ। 
দেখিয়াছি, তাহাই তোগারে বলিলাম £ ৩৯ ॥ এক্ষণে তোমায় জিজ্ঞ।সা করিতেছে, তু ম 
কে? কাহ।র ললন1? কি কার্ষে/র অন্ত পঙিবর্জিত হইয়া, এই মহারণ্যে আগমন করিয়াছ, 
আমারে বল ॥ ৪০ ॥ 

সে কহিল, অগ্রনন,মে বিখ্যাত গুহকেন্জর আমার পিতা । অমারনাম দময়স্তী। আমি 
গ্রয়্োচার গর্ভে উদ্ভুত হইয়াছি। ৪১॥ জধম]র জাতকসময়ে মহর্ষি মুদগিল বলিয়াছিলেন, 
এই বাল! রাজমহ্ষী হইবে । তাহাতে সংশর মাই ॥ ৪২॥ তাহার বাক্যসমকালেই স্বর্গীয় 
ছুন্দুভি সকল নিনাদিত হইতে লাগিল । শিব ও অশিব নির্ধোয সকলও গ্রাতুভূতি হইল ॥ ৪৩ ॥ 
খধি পুনর'য় কহিলেন, এই বাল। মহা।রাজ্ঞী হইবে, তাহাতে সন্দে নাই। কিন্তু কম্থকা বস্থায় 
মহাঁঘোর নংশয়ে পতিত হইবে ॥ ৪৪ ॥ মহর্ষি মুগ এই কথ! বলিয়াই, সত্বরে গমন ক'রলেন। 



৬৪ম, অধ্যায়ঃ।] বামনপুরাণমূ। ২৭৭ 

সমাগন্তমথৈচ্ছত ॥ ৪৫॥ তীর্থং ততো! হিরথত্যান্তীরাৎ কপিরথোৎপতৎ্। ভন্তয়াচ্চ মন 
হাত! ক্ষিপ্ত: সাগরগাজলে । তয়াশ্মি দেশমানীতা ইমং যানষবর্ধিিতম্ ॥ ৪৬ ॥ 

দণ্ড উবাচ। শ্রত্ব জাবালিরথ তথ্চনং বৈ তয়োদিতং। গ্রাহু স্থন্গরি গচ্ছনধ প্রীকষ্ং 
যগুনাতটে ॥ ৪৭॥ তত্রাগচ্ছতি মধ্যাহ্ছে মতপিতা শিবমর্টিভূম্। তশ্মৈ নিবেদয়াশ ত্বং ততঃ 
শ্রেয়োইভিলগ্মসে ॥ ৪৮॥ ততত্ত ত্বরিত। কাঁলে ঈময়ন্তী তপোনিধিং। পরিজ্রাপার্থমগমন্ধিমাপ্রে৷ 
যমুনাং নদীং॥ ৪৯ ॥ লা ত্বদীর্ধেণ কালেন কন্দমূলফলাশনা। সংপ্রাপ্ত। শক্করস্থানং যত্র গচ্ছতি 
তাপসঃ ॥ ৫* ॥ ততঃ সা দেবদেবেশং শ্রীকং লোকবন্দিতং । প্রতিবন্দ্য ততোইপন্ত- 
দক্ষরাণি মহামুনে ॥ ৫১ ॥ তেষ মর্থং ছি বিজ্ঞায় সা ত? চারুহাসিনী। জাপমাল্যুদিতং 
ক্লে কমলিখচ্চান্তমাত্মনা ॥ ৫২ & মুদগলেনাস্মি গদিতা রাজপত্তী ভবিষ।তি। সা চাবস্থামিমাং 
প্রাপ্তা কশ্চিন্মান্তরাতুমীশ্বরঃ ॥ ৫৩॥ ইত্যলিথ্য শিলাপটে গঠ1 স্নতুং যমান্জাং ৷ দদৃশৈ 
চাশ্রষবরং মত্তকোক্চিলনাদিতং ॥ ৫৪ ॥ জআতে। মধ্যমসাবৃবিনূনং তিগ্ঠতি সত্তমঃ। ইত্যেবং 
চিন্তৎতি লা নংপ্রবি্] মহাশ্রমং ৫৫ ॥ তাতা। দদর্শ দেবানাং স্থিতাং দেববতীং গুভাং। 
শুফান্তাঞ্চলনেন্রাং তু পরিষ্লানামিবাক্জিনীং ॥ ৫৬ ॥ সা চা পতস্তীং বুদ্দৃশে যক্ষজাং দৈত্যনন্দিনীং। 
কেয়মিতোব সংগিত্ত্য দমুখায় স্থিরাভবৎ ॥ ৫৭ ॥ ততোহন্ঠোহন্যং সনাক্লিষ্য গাঢ়ং গ'ঢুং সুহত্তয়া। 
পর্যপৃচ্ছত্তদান্টো স্তং কথয়ামাসতুস্ততঃ || ৫৮ তে পরিজ্ঞাততত্বর্থ অন্টোন্ঠং" ললনোত্তমে ॥ 

তখন পিতা আমারে গ্রহণ করিয়া, হিরতীতীর্থে দমাগত ₹ইতেহ উদসতি হইলেন ॥ ৪৫ ॥ 
তথায় গমন করিলে, কপি এঁ নদীর তীরদেশ হইতে উত্পতত ছইল। গ্াহ!র ভয়ে আমি 
গাত্মাকে নদীজ,ল নিক্ষেপ করিলাম। অনন্তর সেই নদীবে.গ এই নির্্নুষ্যদেশে সমানীত 
হইলাম ॥ ৪৬ । 

দণ্ড কহিলেন, জাৰালি তাহার এই কথা শুনিয়া, কহিলেন, সুন্দরি! তুমি ষমুনাতটে 
শ্রীকঠের সমীপে গমন কর ॥ ৪৭॥ মদীয় পিতা মধ্যাহ্ছে শিবার্চন। জন্য তথায় আমিয়। থাকেন। 
তুমি শীপ্র তাই রে এই বৃত্বস্ত নিবেদন কর, মঙ্গললাত ক'রবে॥ ৪৮॥ দময়স্তী এই কথ! 
শুনিয়া, সত্বরে আত্মত্রাণার্থ হিমালয়পর্ধবতে যমুনাতটে তপোনিধি খতধ্বজের সকাশে যথ|- 
সময়ে গমন করিল ॥ ৪৯ ॥ এবং কনানুপফলাশিনী হইয়া, অল্পকাপমধে ই সেই তাপন 
ধতধ্বজের প্রাতষিত শঙ্করহান প্রাপ্ত হইল ॥৫০॥ অনভ্তর সে সর্বলোক্কবন্গত দেবেশ 
শ্রীঞের প্রতিবনদন। করিয়], মেই অক্ষর মকল দর্শন কারল ॥ ৫১ ॥ তাহার অর্থ পরিজ্ঞাত 

হইয়।, সেই চারুহািনী শ্বয়ং এই শ্লোক লিখিল ॥ ৫২ ।। মুদগল ব লয়াঁ,ছন, জামি রাজপত্বী হইব। 

কিন্ত সেই আমি অধুনা এই শোচনীয় অবস্থায় উপস্থৃত ২ইয়াছি। কেহুকি জাম'র পরিন্রাণ 
করিতে পারিবে? ॥ ৫৩॥ শিল/পট্টে এইরূপ লিখিয়া, ন্নান করিবাপ জন্য যমুনায় গমন 
কারল। তথায় মত্তকোকিল ননা দত আশ্রম তাহার নেন্রবিষয়ে পতিত হইল ॥॥ ৫৪॥ 
তন্দর্শনে সে চিত্ত! করিতে লাগিল, সেই খধিসত্তম খতধ্বজ নিশ্চয়ই এই আশ্রমমধ্যে আছেন। 
এইরূপ চিন্তাপ্রসঙ্গে সে সেই মহাশ্রমে প্রবিষ্ট হইল ।। ৫৫॥ তথায় অবলোকন করিল, পরম- 
কল্যানী দেববতী সেখানে অবস্থিতি করিতেছেন। তাহাম ব্দনমণ্ডগ শু ও লোচনযুগল 

চঞ্চলভাবাপন্ন । দেখিলে, বোধ হয়, যেন কমলিনী নিত স্ত শ্নানভ বে আক্রান্ত হইয়াছে ।॥ ৫৬॥ 
অনস্তর দেববতী, সেই দৈত্যনন্দিনীকে আসিতে দেখিয়া, ইনি কে, এইরূপ চিন্তা করিয়া, 
উখানপুর্বক স্থির হইয়া রহিল | ৫৭॥ পরে পরম্পর সৌহার্দত।বের আবির্ভাব হওয়াতে, 
অতিমাত্র গ ঢুরূপে আলিঙ্গন করিয়া, পরম্পর জিজ্ঞাসাবাদে ও কথোপকথবে প্রবৃত্ত হইল ।1৮॥ 



২৭ বামনপুরাণমৃ। | ৬৪ম, অধ্যায়ঃ । 

সফাদাতে কথাভিন্তে নানারূপাভিরাদরাৎ ॥ ৫৯'। এতশ্দিকবস্তরে প্রাপ্তঃ ভ্রীকম চ্চতুং মুনিঃ | 

খতধবজে| মুনিশ্রেঠন্ততো হপন্ঠদথাক্ষরাঁন্ ॥ ৬০ ॥ সদৃই বাচয়িত্ব। চ তদর্থমধিগম) চ। মুহূর্ভং 
ধ্যানম'স্থায় ব্জানাচ্চ তপোনিধিঃ ॥ ৬১ ॥ ততঃ সংপূজ্য দেংবশং ত্বরয়ামাপ খতধ্বজ: | অযোধা1- 

মগমৎ ক্ষিপ্রং জষ্ট,মিক্ষণীকৃমীখরং ॥ ৬২॥ তং দৃ' নৃপতিশ্রেষ্ঠং তাঁপসে বাক্যমত্রবীৎ। 

আয়তাং নরশার্দল বিজ্ঞপ্তশ্মম পার্থিব ॥ ৬৩।। মম পুতো গুণৈযুজঃ সর্বশাদ্রবিশাদদ: | উৎদঃ 
কপিরাংজন বিষয়ান্তে তবৈব হি ॥ ৬৪॥ তংহ্ি মোচহ্তুং ন.গ্যঃ শক্তত্বত্নয়াদূতে । শকুনি- 
ন.ম রাজেন্দ্র সহত্র বিধপারগঃ ॥৬৫। তন্থুনর্ব,ক্যমাক্্য পত্তা মম কুশোদরি । আদিদেশ প্রিয়ং 

পুত্রং শকুনিং নাম শান্তয়ে ॥ ৬৬।। ততঃ প্রহমিভঃ পিত্রা ভ্রাতা মম মহাতুঙ্গ;। সংপ্রাপ্তোথ 

বনোদ্দেশং সং হি পরমর্ধিণা ॥ ৬৭॥ দৃঈ,/ন্(গ্রধমত্)চ্চং প্ররোহসশ্বেতদিখুথং। দর্দ্শ 
বুর্ধশিখরে উদ্দদ্ধমৃবিপুত্রকম্ ॥ ৬৮ ॥ তক্শ্চললতাপাশং দ্বঈবান্ প সমংততঃ। দৃষ্ট1 ল মুনি- 

পুত্রং তং স্বজটানংযতং বট ॥ ৬৯ ॥ ধন্ুন্বাদায় বলবানধিজাং স চক:রহ। লাঘবদূষ পুত্রস্য 
দমং চিচ্ছেদ মার্গণৈঃ॥ ৭০ ॥ কপিনা যৎ কৃতং পূর্বং লভাপাশং চতুর্দিশং  পঞ্চবর্ষশতে কালে 

গতে কৃত্তং তদ| শরৈঃ॥॥ ৭১॥ লতভাচ্ছন্নং ততন্ত,মাকরোহ মুনির্বউং। প্রাপ্ত ্বপিতরং র্ 
জাঁবালিঃ সংঘতোইপি সন্ ॥ ৭,॥ আ'দরাৎ্ পিতরং মুর্ধ। ববন্দে তু বিধানতঃ। সংপরিণজ। 

সমুনিমূর্ধযাম্রয় সমংততঃ ॥ ৭৩ | উন্মোচয়িতুমারন্ধো! ন শশাঙ্ক আ্যংন্রতং। ততন্তণং 
এআ পপ ০ শপ 

এষ্টরূপে সেই ললনাললামদ্বিতয় পরম্পর্ডের তত্বার্থ পরিজ্ঞত্ত হইয়, আদরসহকা.র নাশান্ন্প 
কথাপ্রসঙ্গে অবস্থির্তি করিতে ল গিল ॥ ৫৯। 

ইতাবসরে মুনিষ্ঠ খ তধ্বজ প্রীকষ্ঠের অগ্চন। ক রব'র জন্য তথাব আনীত হইলেন। এবং 
উল্লিথিত অক্ষর সকল দর্শন করলেন | ৬০ ॥ দর্শন করিয়া, পাঠ ও তাহার অর্থগ্রহপুবঃসর 
মুহ্র্ডমাত্র ধ'ানপরায়ণ € সমুদায় স ব.শষ অবগত হইলেন ॥ ৬১॥ তখন ত্বর পূর্বক মহাদেবের 
পুঁজ! করিয়া, শীপ্র নরপতি-ইক্ষাকুকে দর্শন করিবার জন্য অধোধ্যার় গমন করিলেন ॥ ৬২। 
তথায় রাজার সহিত সংক্ষাৎ করিঃ1, তাঁঞারে কহিলেন, হে নরশার্দল ! জামর বিজ্ঞপ্তি 

শবণ করুন ॥ ৬৩॥ কপিরাজ আপনার রজপ্রাস্তে আমার গুগগ্রামভুষিত .সর্বাশান্রত্শারদ 
পুজরকে বাঁ ধয়। রাগিয়াছে ।1৬৪॥ আপন র পুজ ব।তিরেকে আর কাহারই তাহাবে মোচন করিবার 
ক্ষমতা] নাই। আপনার পুংজর নাম শকুনি। হ রাজেন্দ্র! সেই এবিষয়ে বিধিপাঁরগ | ৬৫ ॥ 

কশোদরি ! মদীয় পিতা খষির কথা কর্ণগে চর করিয়া,রাঞ্জা প্রিয়পুত্র শকুনিকে বন্ধন-ম চনার্থ 
আহংদশ করিলেন || ৬৬ ॥ পিতা কর্তুক আদি ইয়া, মদীয় মহ;বাছ সহোদর সহ|দ্য আ.দ্য 

মহর্ষি খতধ্বজের সহিত সেই বনোদ্দেশে উপনীত হইলেন ॥ ৬৭ ॥ এবং দেই অত্যুচ্চ বটপাদপ 
পর্যযবপোকন করিলেন। তাহার প্লধোহপরম্পরায় [দক্প্রাস্ত শ্বতবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। তাহার 
শেধরদেশে খ নপুত্রকে বদ্ধাবস্থায় নিরীক্ষণ করিলেন ॥ ৬৮॥ ত'হার চতুর্দিকে সেই চঞ্চল 
লতাপ।শও তাহার দৃষ্টিগোচর হইইল। ভি'ন মুনিপুত্রকে বটশেখরে স্বকীয় জটাপাশে সংযত 
দর্শন করিয়।। ৬৯ ॥ ধনু গ্রহণ ও তাগাতে জ্যা যে'জন করিলেন। জনত্তর হস্তল ঘব প্রদর্শন- 
পূর্বক বাণ দ্বারা তাহা ছেদন করিয়া ফেললেন |। 4০ ॥ এইরূপে কপি কর্তৃক চতুর্দিকে যে 
লতাপাশ বিরচিত হুইয়াছিল, পঞ্চবর্শতকাঁল অতীত হইলে, শর ঘার। তাহ ছিন্ন হইয়া 
গেল ॥। ৭১1 তখন মহর্ষি খতর্ধবজ সত্বরে লতাচ্ছন্্ন বটপ,দপে অধিরোহণ করিলেন। জাবাপি 
স্বকীয় পিতাকে সমাগত দর্শন করিয়া, সংযত থাকিলেও ॥ ৭২ ॥ আদরসহকারে মস্তক দ্ব.র। 
যথাবিধানে তাহারে বন্দনা করিলেন। মু'নও পুত্রকে গাঁটতর আলিঙ্গন ও মন্তকে জান্রাণ 
করিয়! ॥ ৭৩ ॥ উন্মুক্ত করবার জন্য কৃত হইলেন। কিন্ত একান্ত সংযত থ|কাতে, মুক্ত 



৬৫ম, অধ্যায়ঃ । ] বামনপুরাণম্ । ২৭৯ 

ধনু্ন'ম্য বাণাংশ্চ শকুনির্র্বলী ॥ ৭৪ ॥ আরুরোহ বটং তর্ণং সমুন্মোচরিতভূং জট.:। নচ শাকাতি 
সংযত্তং দৃঢ়ং কপিবরেণ ছি ॥৭৫॥ যদ। ন শকিতন্তেন সমং মোচযিতুং জটাঃ। তঙ্গাবতীর্পঃ 
শকুনিঃ সহিত পরমূর্ষিণা ॥ ৭৬।। ভগ্র হ চ ধনুর্বাণাংশ্চকার শরমণ্ডপং। লাঘবাদর্ধচন্্রাভ্যাং 
শাখাঝ্িচ্ছেদ স ত্রধা ॥ ৭৭ ॥ শাখয়া কৃলয়। চাষৌ ভারব হী তপোধমঃ। শরসোপানমার্গেণ 
অবতীর্ণোথ পাদপাৎ্ ॥৭৮॥ তাশ্যংস্তথা স্বেতনয়ে খতধ্বজন্যতে। নরেক্ত্ন্য জ্থতেন ধম্বন]। 
ভাঁবালিন] ভ'রবহেন সংঘুতঃ সমাঞ্জগামাথ নদীং স স্ুর্যাজীং | ৭৯॥ 

ইতি শ্রীব!মনপুঃাঁণে ভৈরবপ্রাছুর্ভাবে জ।বালিমোচনং নাম চতুঃষি হমে.হধ্যায়ঃ | ৬৪ ॥ 

পঞ্চযন্তিতমোহধ্যায়ত | 

দগ্ডক উবাচ। এতন্মন্নন্তরে বালে যক্ষান্থরন্থতে মুনে। সমাগতে হর স্তং মুনিং 
ষে'গিনাং বরং ॥ ১ দদৃশাতে পরিম্লানং সংশুক্ষকুন্মং বিভ্ুং । বহুনির্মাল্যপংযুক্তং গতে 
তশ্মিন্ খতধ্বজে ॥২॥ ততস্ বীক্ষা দেবেশং তে উভে বরকন্তকে।. ন্নাপয়েতে বিধানেন 
পূজয়েতে অঃনিশং ॥৩॥ তাত্যাং স্থিতাভ্যাং তত্ব ধষিরভ্যাগমন্ধনং | ভ্র্টং শ্রীকষ্ঠমব্যক্তং 
গালবে! নাম নামতঃ ॥ ৪ ॥ সদৃ্। কথক যুগ্রং কন্যেদমিতি চিতুয়ন্। প্রবিবেশ মুনিঃ সবাত্ব! 
কালিন্য। বিমলে জলে ॥ ৫1 ততোনুবুজয়ামাস শ্রীক%ং গালধে! মুনিঃ। গায়েতে স্ুপ্বরং 

গীতং যক্ষসু-স্থতে ততঃ ॥৬॥ ততঃ স গীতমাকণ্য গালবে ঘ্বেজজানত। গন্ধর্বকন্তকে 
এ. ক পা আপ শশী শপ পল লজ 

কবিতে পারিলেন *1| তদ্দর্শনে মহ বল শকুনি ধন্গ আনমন ও“ও বাণযোজনা কৰিয়] ॥ ৭৪ | 
জটাপাশ উদ্বৃক্ত করিবার জন্য নত্বরে বটবৃক্ষে অধিরোহণ করিলেন। কিন্তু কপির দৃঢরূপে 
সংযত কর তে, অভিপ্রেত দাধনে সক্ষম হই.লন না।।৭৫॥ যখন তিনি জটাপাশ মোচন 

করিতে পারিলেন না, ৩থন মহর্ণি তর্বজের সহিত অবতীর্ণ হইলেন ॥ ৭৬ ॥ এবং ধনুর্বাণ 
গ্রহণ ও শরমগুপ নস বিধান কর্ঠী 1 লাঁঘববশতঃ অর্ধচন্দ্র বাণঘয় ঘর! সেই শাখা তিন খণ্ড 
করিয়া ফেলিছ্েন | ৭৭॥ শাখ। ছিন্ন হগলে, মন্ত.ক শাখাভারব্হনপুর্বক তপোধন জাবালি 
শরশোপানম[র্গে পাপ হইতে অবতীর্ণ হইলেন ॥ ৭৮॥ এইরপে স্বকীয় তনয় উন্মুক্ত হলে, 
মহধি খতধ্বজ নরেব্দ্রনন্দন ধন্ুদ্ধারী শকুনি ও সেই ভারবহ জাবালির সহিত [মলিত হইয়', 
যমুনানদীতে গমন করিলেন ॥ ৭৯॥ 

ইতি শ্ত্রী“মনপুরাণে জাব,লির বদ্ধনংমাঁচননামক চতুঃষর্টিতম অধ্যায় ॥ ৬৪ | 

দণ্ডক কহিলেন, বালে! এই সময়ে ষক্ষন্ৃত। ও অন্ুুয়দুহিতা উভয়ে মহাদেব ও যোগি- 
গণের অগ্রগণ্য ধ'ধ্বজ, ইহা দগকে দেখিবার জন্য গমন করিল।। ১॥ তাহারা দেখিল, 
বিভু মহাদেব নিতাত্ত ্লান ও তাহার পুষ্প একাস্ত শুক হইয়াছে। এবং চতুর্দিকে রাশীকৃত 

নিশ্মীল্য পড়িয়া আছে। খতধ্বজ গমন কয়াতেই, এইরপ ঘটিকা ছ॥২॥ তদ্দর্শনে দেই 
ললন্াপলামদ্ধয় যথা'বধাঁনে মহ!দেবকে স্নান ও অহর্নিশ পুজ1 করিতে লাগিল ॥৩ | তাহার 
তথ,য় জবস্থিতি করিলে, গালবনামে বিখ্যাত খষি অব্যক্তন্বরূপ শ্রীককে দেখিবার অন্য অরণে 

সমাগত হইলেন || ৪ ॥ তিনি কন্যকাধুগ্মকে দর্শন করিগ্লা, চিত্ত করিতে লাগিলেন, ইহারা 
কাহার কন্যা । অনগ্ডর তি.ন বিমল যমুন।স'ললে কৃতাভিষেক হইয়া, তথায় প্রবেশ করিয়া।। ৫ ॥ 
শ্রীকণ্ঠের পুজা করিলেশ। এ কন্যকাঘয় ল্মত্রে গান কন্গিতে ল.গিল।। ৬৪ 



২৮০ বামনপুরাণমৃ | [৬৫ম,অধ]ায়ঃ | 

চৈব সংদেছে! নাত্র ক্দ্যিতে || ৭॥ সংপৃজ্য দেবমীশানং গালবস্ত বিধানতঃ। কৃতজপ্যঃ সমধ্য'ন্তে 
কল্ঠাভ্যামভিবাদিতঃ ॥ ৮ ॥ ততঃ পপ্রচ্ছ স সুনিঃ কন্তকে কন্য কথ্যতাং। কুলালক্কারকরণে 
ভক্তিমুক্তে ভবন্য হি1৯॥ তমুচতুমুনিত্রেষ্ঠং যাথাতথ্যং শুাননে । জাতো বিদিতবৃত্তাস্তে। 
গালবস্তপতা্বর়ঃ ॥ ১০ ॥ সমুষ্য তত্র রজনীং তাভ্যাং সংপৃদ্িতো মুনিঃ। প্রাতরুখায় 
গৌরীশং সংপৃজা চ বিধানতঃ ॥১১॥ তে উপেত্ঠাব্রবীদযান্যে পুক্ষরারণ্যমুত্তমং । আমন্ত্রয়াম- 

বাসতম্বো মামমুজ্ঞাতৃতর্থধ | ১২॥ ততন্তে উচতূত্রদ্ষন ছুলতভং দর্শনং তব। কিমর্থং 
পুকরারণ্যে ভবান্ যাস্যতাথাদরাৎ ॥ ১৩1 তে উবাচ মহ্াতেজ। অহস্কারসমন্থিতঃ। কার্তিকী 
পণ্যদ। ভাবিপুকরেঘেব কার্ডিকে ॥ ১৪ | তে উচতুর্ববঘং যামে! ভবান্ বত্র গমিষ্তি। নত্বয়। 
সম বিন! ব্রন্ধপ্লিহ স্থাতুং সমুতসহে ॥ ১৫ ॥ বাঢ়ধাহ মুনিশ্রেষন্ততে। নত্বা মহেশ্বরং । গতে চ 
খ'বণা পার্ধং পুকফরারণ/মাঁদরাৎ ॥ ১৬।॥ তথান্তে খবয়ন্তত্র সমায়াত1ঃ স্হত্রশঃ | পার্থিব জান- 
পদাশ্চ মুক্তি কং তু খতধবজং॥ ১৭॥ ততঃ ম্নাতুং চ কার্ডিক্যামৃযয়ঃ পুক্ষরেঘখ। রাজানশ্চ 
মহাভাগ। নাভাগেক্ষকৃসংযুতাঃ ॥ ১৮ গালবোপি সমং তাভ্যাং কম্ঠকাভ্যামবাতরৎ। স 
ন্নাতুং পুক্ষরজলে মধ্যমে ধনুষাং প্রুঠতী | ১৯৪ নিমগ্রশ্চাপি দশে মহামৎস্মাং জলেশয়ং। 
বহ্বীভির্খবৎন্যকন্ভাভিঃ প্রীয়মাণং মুহ্মু্েঃ ॥ ২০ ॥ সতাশ্চাহ বিনিমুকক্তা ইমং ধর্মং নজানথ। 
জনাপবাদং ধোরং হি ন শক্তঃ সোঢ়মুস্বগং || ২১। তান্তা উচুর্মহামতন্যং কিং ন পম্তাম গালবং 

মহর্ধি গ'লব সেই, গীত শ্রবণ করিয়া, জানিতে পারিলেন, ইহারা উভয়ে গন্ধরর্বকন্া, 

সন্দেহ নাই ॥ ৭. 
জনভ্তর মহর্ষি গালব যখাবিধানে দেব ঈশ নের জপ দমাঁধানাস্তে পৃজ। করিয়া, সেই কন্াদ্বয় 

কর্তৃক অভিবাদিত হইয়া, অধ্যাঁসীন হইলেন ॥ ৮ ॥ এবং তাহাদিগকে জিজ্ঞাস! করিলেন, তোমরা 

উভয়েই হরের প্রতি ভক্তিমতী এবং উভয়েই কুলভূষণ1| কে তে মাঁদের পিতা, কীর্তন কর।৯। 
সেই শুভাননা কন্ঠাদ্িতয় যথাষথ বৃত্তান্ত মৃনিশ্রেষ্ঠের |বদিত করিল। তপস্থিপ্রধান গলব 
বিদিতবৃত্তাস্ত ॥ ১০ ॥। ও তাহাদের কর্তৃক পৃপ্রিত হইয়!, প্রাতঃক!লে উখান এবং হরপার্বতীর 
পূজ। করিয়া || ১১॥ তাহাদের সমীপে গমনপুর্বক কহিলেন, আমি পরমপ্রশস্ত পুক্ষরারণ্যে 
গমন কটিবত। তোমাদের আমগ্রণা করিতেছি । আম!রে অনুজ্ঞ। প্রদান কর ॥ ১২ ॥ তাহারা 

কহিল, ব্রহ্মন। আপনার দর্শন পাওয়া! সহজ ন হ। কিন্ত আপনি আদরসহরকারে পুক্ষরারণ্যে 
গমন করিতেছেন ? ॥ ১৩ ॥ মহাতেজাঃ অহংকারী গাঁগব উত্তর করিলেন, পুরে কার্তিকী 

পৌর্ণমাসী পুগ্য সম্পাদন করে ॥১৪॥ তাহারা কহিল, জাপনি যেখানে যাইবেন, আমরাও 

তথায় গমন করিব। ব্রন্মন! আপন ব্যতিরেকে এখানে অবপ্িতি করিতে আমাদের 
উৎসাহ নাই || ১৫ ॥ খধি তাহাতে সম্মত হইলে, তাঁহার মহেশ্বরকে প্রণাম করিয়া, সেই 

মুনির সমভিব্যাহাঁরে পুক্রারণ্যে গমন করিল ॥ ১৬॥ তৎকালে তথায় অন্যান্য সহস্র সহস্র খষি 

সমাগত হইলেন। তদ্যতীত, রাজ। ও জনপদবাপীগণও আগমন করিল। কেবল ঞতধ্বজকে 
দেখিতে পাওয়া গেজ না ॥ ১৭ ॥ অনস্তর কার্ডিকী পৌর্ণমাসী উপস্থিত হইলে, খবিগণ, নাভাগ 
ও ইক্ষাকুসছিত মহাভাগ নরপতিগণ মকলে পুক্ষরে নান করিবার জন্য অবতীর্ণ হইলেন ॥॥ ১৮॥ 
গালবও সেই কণ্ঠাধুগলের সহিত মধ্যমপুক্ষরমলিলে ন্নানার্থ অবতরণ করিলেন | ১৯ ॥& নিমগ্ন 
হইয়। দেখিলেন, কোন মহামৎস্য জলমধ্যে শয়ন করিয়া আছে। বহুসংখ্য মৎস্যকণ্ত। 
সুহর্ণাহু তাহার গ্রীতিসম্পাদনে সমুদ্যত হইতেছে ২০॥ তদর্শনে এ মতম্য তাহাদিগকে 
কঠিতেছে, তোমর| একাঁস্ত স্বেচ্ছাচারিনী- হইয়ছ। ধর্প কাহাকে বলে, জান না। জমি 
নিতান্ত ছুর্কিঘহ ঘোর জনাপবাদ কোনমতেই দহ করিতে পারিব ন1 ॥ ২১॥ 
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তাঁপনং কন্তকাত্যাং বৈবিচরন্তং বথেচ্ছয়া ॥ ২২ ॥ যদদাপাবপি ধর্াআ! ন বিভেতি তপে'ধনঃ 
আবনাপবাদাতৎ ক্ংত্বংবভেধি জলমধ্যগঃ ॥ ২৩॥ ততশ্চাপ্যাহ ধ (নমিনৈধ বেত্তি তপোধনঃ। 
রাগাক্ষো নাপি চ ভয়ং বিানাতি দ্ুবা/লশঃ ॥ ২৪ ॥ তচ্ছত্বা মত্ম্তবচনং গালবো ত্রীড়য়। যুত:। 
নেতার নিমগ্লোপি তস্থৌ স টিজিতেন্তরিয়ঃ ॥ ২৫ ॥ মাতা দে তেপি রস্তোর সমুত্বীধ্য তটে 
স্থিতে । প্রতীক্ষ্ৌ মুনবদং তন্দ্শ *সমুত্স্্রকে ॥ ২৬৪ বৃত্তা তু পুরে যংত্রা গতো। পোকে। 
যথাগতং । খবরঃ পার্থিবাশ্চান্তে নানাজানপদ্দাস্তথ! ॥ ২৭ ॥ তত্র শ্থিতৈকা স্থদতী বিশ্বকর্্ম তনু, 
রুহ! । চিত্র।জদ। স্ম্চার্ববঙগী বীক্ষন্তী তনুমধ্যমা ॥ ২৮ ॥ তে স্থিতে বাপি বীক্ষন্ত্র্যৌ গ।লবং মুনি- 
সত্তমং। সংস্থতে নির্জনে তীর্ঘে গালবোন্থর্জলে তথা ॥ ২৯ ॥ ততোভযাগাদ্ধেদবতী নাসা গন্ধ ব- 
কন্ঠকা। পর্জন্তিতনয়। সাধবী দ্বতাচীগর্ভনন্তব। ॥ ৩০ ॥ সা চাত্যেত্য কুলে পুণে) ম্বত্ব। মধ্যম- 

পুকরে। দদর্শ কন্থাত্রিতয়মুতয়োস্তটয়োঃ স্থিতং ॥ ৩১ ॥ চিত্রাঙ্গৰাং সমভ্যেত্য পর্য্যপৃচ্ছ?" 
নিঠরং | কাদি কেন চ কার্য্যেণ নির্জনে স্থিতংত্যস ॥ ৩২ ॥ দতামুবাচ পুজীং মাং বিন্দন্ব স্্র- 
বর্ধিকে। চিত্রাঙ্গদেতি শ্থশ্রোণ বিথ্য।ত।২ বিশ্বকম্মণঃ ॥ ৩০॥ সাহমভ্যাগতা ভংদ্রক্সতৃং 
পুণ)াং পরন্বতীং। ঠনমিষে কাংনান্সীং তু বিখ্যাত: ধন্মমমাতরং ॥ ৩৪ ॥ তত্রাগতা স্ুরার্া'হং 
দ্র] ব্দর্ভকেণ হি। স্ুুদথেন স কামর্তে। মামেব শরণং গঙঃ ॥ ৩৫৪ ময়াম্মা তশ্য দত্ুণ্চ 
সাথভিব্বার্ধ/মাণয়া। ৬তঃ শণ্তান্মি তাতেন বিষুক্গান্মি চ ভূভুজ। ॥৩৩॥ মঞ্ডং কতমতির্ভদ্রে 

ম্সাকগ্ত(র| উত্তর করিল. তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না, এই তাপসু গালব কঠাযুগলের 
সহিত যথেচ্ছ বিচরণ করিতেছেন || ২২॥ ইনি ধঙ্বাম্বা ও তপোধন । ইই]র বদি লোকাপবাদে 
ভয় ন। হু, তাহ। হইলে, তুমি জলচর হ₹ইয়], কিজন্য লোক-বারদে ভয় করিতেছ ? ॥ ২৩ ॥ 

মৎস্য কহিল, এই তপন্থী গ.লব রাগান্ধ হইয়াছেন। এবং তন্নিন্ধন মোহে আচ্ছন্ন হই 1 
উঠিঘাছেন। এই কারণে ধন অবগত ও লোকাপবাদেও ভীত নহেন | ২৪॥ 

গ!লব মৎ্ন্ডোর এই কখা শুনিয়া, লক্জান্বিত হইলেন; জল হইতে আর উত্তণ করিতে 

পাঁটিলেন ন15 পূর্ব মগ্ন হইয়াই রহিলেন । ২৫॥ সেই রভ্তোরু কল্যা্থিতয় স্নান করিয়া, 
সমুত্ীর্ণ হইয়া, তটে থাকিয়া, মুনিবর গালবের দর্শনকামনা্ 'প্রতীক্ষ। করিতে লাগিল ।। ২৬॥ 
এ সময়ে পুক্রধাত্র। বিনিবৃত্ত হইলে, লে।ক কল যথাগঠ প্রশ্থান এবং সমবেত খধি৭ণ, নরপি- 
গণ ও অন্যান্য ্রনপদবাসিগণ দকলেই ন্বন্ব স্থানেগমন করিল ॥। ২৭ ॥ বিশ্বকশ্নার নর্শিনী, 
্টার্বঙ্গী, তনুমধ্যম. সুন্দরী চিত্রাঙ্গদাই কেবল একাকিনী চতুর্দিকে দৃষ্টি বিসারণ করিব।, 
তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন || ২৮ & তৎ্কালে তীর্থ একবা€.ই নির্জন হইয়! উঠিল। 
সেই কন্যাথিতয় মুনিনতম গালবের প্রতীক্ষা করত, তথায় দণ্ডায়মান থা কল। গাব জলমধ্যে 

মগ্ন হইয়া রহিলেন || ২৯৪॥ অনস্তর বেদ্দবতীনামে গন্ধ ধরকন। তথায় অভ্য.গত হইণ। 

পর্জন্যনামক গন্ধর্ব তাহার জনক ও দ্বতাচী তাহার গর্ভধারিণী ॥। ৩০ ॥ সে অভ্যাগভ, হইণা, 
মধ্যমপুষরে ন্ন'ন করিয়া, উভয় তটে অবাস্থৃত কন্াথ্চিতয়কে অবোকন করিল ৩১ ॥ এবং 
চিজাঙ্গদার সমীপন্থ হই, অ'মষ্ঠুএ বাক্যে জিওুাসা কল্িল, তুম কে? ক্জিন্য এই তির্জনে 

অবস্থিতি করিতেই ?1॥ ৩২ ॥ 
সে উত্তর করিল, অগ্রি নন্দ র! আমি বিশ্বকর্ীর দুহিতা চিত্রাঙ্গ?া, জানিবে ॥ ৩৩% ভদ্বরে! 

আনি এই নৈমিধারণ্যবাহিনা ধন্মজননী ক.ঞ্ন,ক্ষীনামে পরম সবির সরঃস্বতীতে সান ক'রবাং জন্য 

আসিয়াছিল.ম ॥॥ ৩৪ ॥ এখ নে জাসিলে, বিার্ভবংশীয় স্থরথ আমারে দর্শন কঠিয়' কামাত্ 
হই«1, আমার শরণাপন্র হইলেন ॥। ৩৫ ॥ তদ্দর্শনে সখী"ণ প্রতিষেধ করি.লও, আমি তাহারে 

জাপান করিলাম । তখন পিতা অমায় শপ দিলেন। সেই শাপে স্ুরথর সহিত 
৩৬ 
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বারিতা গুহকেন চ। শ্রীক্টমগমং দ্র্ং ততো! গোদাবরী্লং ॥ ৩৭ ॥ ভন্মাদিদং সমায় ত 
তীর্থগ্রবরমুত্তরং। ন চাপি দৃইঃ স্থরথঃ দস মনোহলাদনঃ পতিঃ॥ ৩৮॥ তবতী চাত্র ফাবালে 
বৃত্তে বত্র ফলেধুন। সমাগতা হি তচ্ছংম মম সত্যেন ভামিনি॥৩৯॥ সাব্রবীচ্ষ তাং 

যা'ন্ম মন্দভাগা। কূশোদরী। বথা যাত্রাফলে বৃতে সম'য়াতাম্মি পু্ষ-ং॥ ৪০ ॥ পর্জন্তস্ত ঘ্বশ্তাচ্যাং 
ভুজাভা বেদবতীতি ছি। রমম:ণা বনোদ্দেশে দৃষ্টাস্মি কপিন। লখি। ৪১॥ স চাভ্যেত্যা- 
ব্রবীন্মান্ত ধাসি বেদবতী ক ছি। আনীতান্শ্রমাৎ কেন তৃপৃষ্ঠ'ন্মে রুপর্বতং ॥ ৪২1 ততো! 
ময়োক্তং নান্মীতি কপে বেদবভীত্যহং। নামা বেদবভীত্যেবং মেরাবপি কুতাশ্রয়! ॥ ৪৩ ॥ 
ততন্তেনাতিহুষ্টেন বাদরেণাভিবিক্তা। সমারূঢ়ান্মি সহসা বদ্ধুপ্গীবং নগোত্বমং ॥ ৪3 ॥ 
তেনাপি বৃক্ষন্তরল! পাদাক্রান্তস্বতজ্যত। ততোন্য বিপুলাং শাখাং সমালিঙ্গয স্থিত ত্ব ং॥ ৪৫ ॥ 
ততঃ প্রবংগমে! বৃক্ষং প্রাক্ষিপৎ লাগরাংভসি। সহ তেনৈব বৃক্ষেণ পতিত ম্ম্যহমাকু্গ] ॥ ৪৬ ॥ 
ততোহম্বরতলাহক্ষং |নপতত্তং যদৃচ্ছয়।। দদৃশুঃ সর্বভূতানি স্থাবরাপি চরাণি চ ॥ ৪৭ ॥ ততো 
হাহাকতং লোবৈর্ঘবাং পতন্তীং নিয়ীক্ষ্য হি। উচুশ্চ সিদ্ধগন্ধরর্বাঃ ক্টং সেয়ং মহাআ্সুনঃ॥ ৪৮॥ 
ইছ্যন্ত মহিষী গণ্দতা ত্রদ্মণ। ম্বয়ং। মনোঃ পুত্রস্য বীরস্য সহত্রক্রতৃয'জিনঃ ॥ ৪৯ ॥ তাং 
বাপীং মধুকাং ্রত্ব। মোহমন্ম্যাগতা তত:। নচ জানেস কেনাপিবৃক্ষশ্ছিন্নঃ সভশ্ধ]! ॥ ৫* ॥ 

রর 

আমার বিয়োগযে'গ সংঘটিত হইল || ৩৬॥ ভদ্রে! এই কারণে আমি মরিতে উদ্যত হইলে, 

কোন গহক আসিয়া, প্রতিষিদ্ধ করিল । অন্তর আমি শ্রীক্ের দর্শনার্থ গোদাবরীজলে গমন 
করিলাম || ৩৭ ॥ তথা হইতে এই উত্তর তীর্থগ্রবরে আপিয়াছি। সেই স্থপ্থই আমার হৃদয়ের 
জাননদসম্পাদন এবং তিনিই আমার পঠি। কিন্তু তাহাকে দেখতে পাইলাম না।। ৩৮ ॥ 
বালে! তুমি কে, কিন্ত এখানে অব স্থতি করিতেছ? পুষ্ষরযাত্রাফল অতীত হই] গিয়াছে। 
তবে কিকারণে এখানে আগমন কন্সিলে? ভামিনি! সত্য করিয়া, আমার নিকট সমস্ত 
সবিস্তার নির্দেশ কর ॥ ৩৯ ॥ 

বেদববতী কহিল, কশোদকি! হতভাগিন।ী অমি কে এবং যাত্র'ফল অতীত হইলেও, 
যেকারণে এই পুফরে আলিয়াছি, সমস্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৪০ ॥ অ'মার নাম বেদবতী। 

আমি পর্জন্যের ওরসে ঘ্বতাচীর গর্ভে জন্মিয়াছ। বনোদ্দেশে বিহার করিতে ছলাম ; এমন 
সময়ে কোন কপি দর্শন করিয়া ।। ৪১ ॥ অভ্যাগত হইয়া আমারে কহিল, বেদবতি ! কোখায় 
যাইতেছ? কে.ন্ বাক্তি তোম'রে আশ্রম হইতে ফেরুপর্বত আনয়ন করিল।। ৪২॥ আমি 
বপিলাম, কপে! অ:মি বেদব্তী নহি। বেদবতীনামে নেই কন্যা মেরুপর্বত অশ্্য় করিয়। 

অবস্থিতি করিতেছে । ৪৩॥ এই কথায় সেই ছু্টবনর সবেগে আক্রমণ করিলে, আমি 
বন্ধুজীবনামক নগোত্তমে আরোহণ করিলাম || 8৪ ॥ তখন সেই কপি সবেগে পাদ দ্বার! 
আক্রমণ করিয়া, তাহ! ভাঙ্গিয়া ফেলিল। আমি তাহার বিপুল শ!থ। দৃঢ়র্ূপে আলিঙ্গন করিয়া, 
অবস্থিতি করিলাম ।। ৪৫ ॥ তদ্দর্শনে কপিবর সাগরসলিলে সেই বৃক্ষ প্রক্ষেপ কন্িলি। আমি 

অ তমাত্র ব্যাকুল হইয়া, সেই বৃক্ষের সহিত জলমধ্যে পতিত হইলাম ॥ ৪৬।। তৎকালে অস্বরতল 
হইতে যদৃচ্ছ'ক্রমে বৃক্ষ পঠিত হইতে লাগি.ল, স্থাবর জঙ্গম সর্ধভূত তাহা অবলোকন 
করিল ॥ ৪৭॥ আমাকেও৫ুত হর সহিত পতিত হইতে দেখিয়া, সকলেই হাহাক র করি] 
উঠিল। এবং সিদ্ধ ও গন্ধর্বগণ ব'লতে লাগিলেন, হায়, কি কট! স্বয়ং ব্রন্মা বলিয়!ছেন, 
এই বেদবতী মহাত্ম ইন্্ছায়ের মহিষী হইবে। যেইন্্রহ্যন্ন মন্গুর পুত্র ও অতিমান্র বীর্ঘ্শালী 
এবং সহ্শ্র যজ্জে॥ আহরণ করবেন ॥ ৪৮ ॥ ৪৯॥ 

এই মধুর বাণী শ্রবণ করিয়া, আমি মোহের বশীভূ্। ধইলাম। ছ্বতরাং, জানি-ত পারিলাম 
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ততোন্মি বেগাদ্বলিন1 হ্বচানলদখেন হি। সমানীতাস্মাহমিমং ত্বং জরা বাদা লুন্বরি ॥ ৫১ 
তত উত্তিষ্ঠ গচ্ছাবঃ কে উভে সংস্থিতে বরে। কন্তকে অগুপস্তেহ পুক্ষর়স্যোত্তরে তটে ॥ ৫২॥ এব- 
মুক। বরালী সা তয়! নুতনৃকন্যয়া। জগাম কন্তকে ভ্র্টং প্রত কার্ধ্যং তু কৌতুকাৎ ॥ ৫ও। 
ততো গন্বা পর্য্যপৃচ্ছত্তে উ তুরুভে অপি। যাথাতথ্যং তয়োস্তাভ্যাং ত্বমআ্মানং নিবেদিতং ॥ ৫৪॥ 
ততস্তাশ্চতুরোপীহ সপ্তগোদাবরং জলং। সংপ্রাপ্য তারে তিষ্ঠস্তি জর্চন্ত্যো হ টকেস্্রং ॥ ৫৫॥ 
ততো! বহুন্ বর্ষগণান্ বত্রমুস্তে জনান্বয়ঃ। তাপামর্থাযর শকুনির্জাবালিঃ স খতধবজঃ ॥ ৫৬ ॥ 

ভারবাহী ততো ভিন্নে। দখান্ দশতিকে গতে | কালে জগাম নির্বোদাৎ সমং পিত্রস্থশাকলং ॥৫৭। 

তশ্মিন্নরপতিঃ শ্রীমানিংদ্রছ্থায়ে। মনেই স্থৃতঃ | সমধ্যান্তে স বিজ্ঞাঁয় সার্ধ্যপাদ্যো বিনির্য যী 8৫৮। 

সম্যক সংপূজতস্তেন স জাবালিঞ তধ্বজঃ | স চেক্ষাকুন্দুতো ধীমান্ শকুনিভ্রাতজো হর্চিতঃ 1৫৯ 

ততে। বাকাং মুনিঃ প্রাহ ইন্্রত্যয়মৃতধব্গঃ। রাজন্নট! ম্ৃতাস্মাকং নন্বয়স্তীতি বিশ্রুতা॥ ৬০৪ 

তাদর্থে চবৈ বন্তধা অস্মাভিরটিতা নূপ। তল্মাছুত্তিষ্ মার্গপ্য সাছাযাং কর্তমর্হসি ॥ ৬১ ॥ 
অথোবাচ নৃপো ব্রন্মন মমাঁপি ললনো'তমা1। নই কৃতশ্রমশ্চাঁপি কস্যাহং কথয়ামি তাং ॥ ৬২ ॥ 

অণজাঁখাঁৎ পর্বতাকারঃ পতমানে। নগোত্তমঃ॥  সিদ্ধানাং বাক্যমাকর্ণটা বাণৈশ্ছিঃঃ 

সহস্মধ! ॥ ৬৩ ॥ তেনৈব সা বরারোহা বিভিন্রাী লাঘবান্ময়।। নচ জানামি সা কুজ 
তস্মাদগচ্ছামি মার্ণিতুং ॥ ৬৪1 ইত্যেবমুক্ত, স নৃপঃ সমুখায় ত্বরান্বিত; | স্যন্দদানি দ্বিজ ত্যাং 

না কোন্ ব্যক্তি দেই বৃক্ষকে সহত্্র খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিল ।। ৫০ 1 অনন্তর বলবান্ বানু 

প্রবাহিত হইগা, মবেগে আমারে এই প্রদেশে আনয়ন করিল। নুন্দরি! তাহাতেই তুমি 

আম রে অদ্য দেখিতে পাইলে ॥ ৫১॥ এক্ষণে উত্থান কর। এ কন্যাদঘক্ কে, পু্ষরের উত্তর 

তটে আশ্রয় কারযা, অবস্থিতি করিতেছে, যাইয় দর্শন করিব || ৫২ ॥ 

বরঙ্গী চিত্রাঙ্গদ। দেই স্ুতনু কন্যা কর্তৃক অভিহিত। হইয়া, এ ছুই রমণীল্প নহিত সাক্ষাৎ 

ও তাহাদের বৃত্তাস্ত জিজ্ঞানা করিবার জন্য, কৌতুকাক্রাস্তহৃদয়ে গমন করিল ॥ ৫৩॥ গমন 

করিং। জিজ্ঞস। করিলে, তাহার! উভয়ে আপনাদের যথাযথ বৃতান্ত তাহাদেন গোঁচরে 

বিজ্ঞাপিত করিল । ৫৪ ॥ অনত্তর চারিজনে একত্র সংমিলিত হইয়, সপ্ত গোদাবরসলিলে 

গঞন ও হাটকেশ্বরের অর্চন। কিয়।, তীরে অবস্থিতি করিতে লাগিল || ৫৫ | 

এদিকে তাহাদের জন্য শকুনি, জাবালি ও খতধবজ এই তিন জন বহবর্ষ গণ ভ্রমণ করি, 

যাপন করিলেন।। ৫৬॥ কালসহুকা.র জাবালি দশাগ্র প্রাপ্ত হইয়া, নির্বি্ধ হৃদয়ে 

পিতার সহিত কোশল র'জো সমাগভ হইলেন ॥। ৫৭ ॥ মন্থুর পুত্র শ্রীমান্ ইন্্রছায় তথায় বাস 

করিতেছেন । তিনি জাঁনিতে পারিয়া, পাদ্য ও অর্থ হস্তে বিনির্গত হইয় ॥৫৮॥ জাবা|ল ও ধতধবর্জ 

উভয়ের যথ'বিধানে পৃজ1 এবং ভ্রাতৃপুক্র ধীম।ন্ শকুনির৪ অর্চন! করিলেন ॥ ৫৯॥ অনস্তর 

খধ্বজ ইন্রছায়কে বক্ষ্যমাণ বাক্যে কহিলেন, রাঁজন্ ! আমাদের নন্দয়স্তীনামে নন্দিনী নিকুদ্দি্ 

হইয়'ছেন || ৬০॥ তহ'র জন্য আনণর] সমগ্ বন্ধ! পর্যটন করিয়াছি। অতএব উথান 
করিয়া, আমাঁদগকে এবিষ.য় লাহাষ্য করুন ॥ ৬১ ॥ 

রা! কহিলেন, ব্রহ্মন! আমারও ললনে:ত্বমা কৌথায় গিফাছেন, জানি নী। আম 

তাঁহার অন্বেষণার্থ বছ পরিশ্রম করিয়াছি । কাহারেই ব; তাহাঁর কথা বলিব? ॥ ৬২॥ আকাশ 

হইতে পর্বতাকৃতি পাদপপ্রবর পতমান হইলে, আমি পিষ্ধগণের কথা শ্রবণ করিয়া, শরপরঃম্পর।- 
প্রয়োগপূর্বক তাহাকে সহশ্র খণ্ডেছিন্ন করিয়া! ফেলিলাম ॥ ৬৩ ॥ এবং লধুহস্ততা প্রদদশ পূর্বক 

সেই বরারোহাঁ,কও তাহ! ₹ইতে পৃথকৃকৃত করিলাম । জান না, দেই ললনোতমা কোথাৰ 

আছেন। অতএন, তাঁহার আন্বেষণার্থ গমন করব ॥ ৬৪ ॥ এই বলিয়া, রাজ। সত্বরে সনুখিতু 
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স ভরা খুত্রায় চার্পযৎ ॥ ৬৫ তেহধিরূঢরধান্ত,এঁং মার্গন্তে বন্তধাং ক্রম । বদর্ধ্যাশ্রমমাসাদা 

দ্ৃশ্তস্তপসাং নিধিং॥ ৬৬ ॥ তপস! কর্শিভং দীনং মলপক্কজট'ধরং। নিশ্ব'সায়াসপরমং 

প্রথমে বয়ত্য স্থিতং ॥ ৬৭ ॥ তমুপেত্যাব্রবীন্রাজা ইন্ত্রচ্যক্রো মহাভুজঃ। তপন্থিন্ যৌবনে 

খোর আদ্িতোহসি স্ছুশ্চরং ॥৬৮॥  তপঃ কিমর্থং তচ্ছংদ কিমভিপ্রেতমুচ্যতীং | 

/সাত্রবীৎ কো ভবান্ ব্রন্থি মমাত্বানং সুষ্বতয়া ॥ ৬৯ ॥ পরিপৃচ্ছদি শোকার্ভং পরিদুনং তপো- 

চস্বিতং। স প্রা রাঁজাশ্মি বলী তপন্দিন্ শাকলে পুরে 8৭1 মনোঃ পৃত্রঃ প্রিয়োঠ ভ্রাতা ইক্ষাকে £ 

কথিতং তব। স চাঁন পূর্বচরিতং সর্বং কথিতবান্নপঃ ॥ ৭১॥ শ্রত্বা প্রোবাচ রাজবির্ধ। মুখ্য 

ফলেবরং। জআঁগচ্জ যামি তন্বংগীং বিচেতুং ভ্রাতক্ষোসি মে ॥ ৭২1 ইতুয্ত। সংপরিধজ্য নৃপং 
ধমনিসজতং। সমারোপ্য বথং তৃর্ণং তাপসাভ্যান বেদয়ৎ ॥ 9৩1 খতধবন্ধঃ সপূৃত্রত্ম তং 
ঢুট। পৃর্িবীপতিং। প্রোবাচ রাঁজক্নেহ্োহি করিষ্যামি তব শ্রিয়ং ॥ 8 ॥ যাসৌ চিত্রাঙ্গ?। নাম 
বয়! দ্ুই। ছি নৈমিষে । সপ্তগোদ্দাবরং তীর্থং স] ময়ৈব বিবর্জিত ॥ ৭৫ ॥ আগচ্ছ চাগমিষ্যামো। 
তন্মাদেব হি কারণাৎ। ভত্রান্মাকং সমেষ্ত্তি কন্তান্তিত্স্তথাপরাঃ ॥ ৭৬। ইত্যেবমুক্ত। 
যঞ্চযঃ লমাশ্বাসা আদেবজং | শকুনিং পুরতঃ কৃত্বা! সেন্দ্রস্থায়ঃ সপুত্রক্ষঃ ॥ ৭৭1 স্াননেনাশ- 

যুজেন গন্তং সমুপচক্রমে ॥ সপ্তগোদ'বরং তীর্থং যত্র তাঃ কন্তক] গতাঃ ॥ ৭৮॥ এতন্মিন্স্তরে 
তন্বী ঘ্বতাচী শেঠকসংযু্ত)। বিচচারোদয়গিরিং বিচিন্বস্তী স্ৃতাং নিজাং 1৭৯ তম!নসাদ্দ চ কপিং 

হইঘা, সেই দ্বিজদ্বয় ও ভ্রাতৃপুত্রকে রথ গ্রদার করিলেন || ৬৫।। তাহার! শ্রীত্র রথারূঢ হইয়া, 

যথাক্রমে পৃথিবী অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তও্প্রপঙ্গে বদরধ্যাশমে গমন করি, কোন 

তপোনিধিকে পর্শন করিলেন ॥। ৬৬ ॥ তাহার দেহ তপোবলে কর্শিত, দ"নভাবাপন্ন. মলপ্সে 
পরিলপ্ত ও জট।ভারে সমাচ্ছন্ন। তিনি যুবা এবং নিরবচ্ছিন্ন নিশ্বান পরিহ'র করিতেছেন। 

তচ্জন্ ত হার অতিমাত্র আয়ান উপস্থিত তইয়|ছে | ৬৭ ॥ 

মহাবাছ রাজ! ইন্দ্রদ্যুয় তাহার সমীপস্থ হইয়া, কহিলেন, তপস্থিন! আপনি যৌবনে 

পদার্পণ করিয়।, কিজন্ জ্হুশ্তর্ তপে!নুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আপনার অভিপ্রায় কি, বলুন । 

ত্পস্থী কহিলেন, আপনি কে? আমি শোকার্ত ও অতিনাত্র দৈত্তগ্রস্ত হইয়া, তপন্থা 

করিংতছি। আপনি সৌহার্দবশতঃ অ'মারে জিজ্ঞাস করিতেছেন । 

ইন্স্যুয় ক হলেন, আমি শাকলনগরের বলবান্ রাজ। (৬৮ (৬৯॥ ৭০ | মন্ুর পুত্র এবং 

ইক্ষাকুর ভ্রাতা । নিজের এট পরিচয় প্রদান করিলাম । এই কথায় তপদ্দী আপনার সমুদায় 

ূর্বচরিত তাহার গোচর করিলেন ॥৭.॥ তখন রাজবি ইন্দরহায্ কঠিলেন, তুমি কলেবর পরিত্যাগ 

করিও না। তুমি আমার ভ্রাতপুত্র। জাগমন কর। সেই তম্বলীর অন্বেষণ করিব ॥ ৭২) 

এই বলিয়া, ইন্ত্ছ্য্ম নেই ধমনীপস্তত রাঁগাকে গাঢ় আঙ্গিঙ্গন ও রথে অধিরূঢ় করিয়।, শীত্র সেই 

তাপনদ্ধয়ের গোচরে লইয়া গেলেন ॥ ৭৩ ॥ 

সপুজর খতধ্বজ সেই পৃথিবীপতিকে দর্শন করিয়া, কহিতে লাগিলেন, রাজন! আগমন কর । 

আঁমি তোমার প্রিয়াছষ্ঠান করিব ॥ ৭9 আপনি যে সেই চিত্রাঙ্গদাকে নৈমিষে নয়নগোচর 

করি+ছিলেন, াঁম তাহ'কে সপ্তগোদাবরতীরে রাখিয়া আপসিয়াছি ॥৭৫॥ অতএব আগমন 

করুন, তথায় পমন করিব। সেখানে আমাদের অপর কন্তাজয় সমাগত হইবে ॥ ৭৬ ॥ এই 

বলিয়। খতধ্বজ স্ু-দবজকে আশ্বাস দিয়া শকুনিকে পুরস্কৃত করিষ্কা, ইন্দরদান ও পুত্রের 

সহিত ॥ ৭৭ ॥ অশ্বযুক্ত রথারোহছণে, ষেখ নে সেই কন্ঠাত্রয় লণ্তগোর্ষাবরতীর্থে গমন করিয়া।ছ, 

তথায় প্রধান করিবার উপত্রম করিলেন || ৭৮ || 

&ঁ দময়ে তথ্বী ঘ্বতাচী শোঁকসংঘুক্ত হইয়া, ্দীয় দুহিতাকে অন্বেষণ করত, উদ্দঃগিরিতে বিচরণ 



৬৫ম, অধ্যায়ঃ। ] বাঁমনপুরাঁণষ । ২৮৫ 

গর্ধ/পৃচ্ছদযথাপ্পরাঃ । কিং বালা ন তয় দৃইা। কপে লতার বান্ব য়ে॥৮* ॥ তষ্যান্তঘচনং ক্র 
ন কপিঃ প্রাহ বালিকাং। দৃঈ.| দেববতী নাম লা চনল্তা মহা শ্রমে 1৮১ ॥ কালিন্দ্যা। বিমলে 
তীরে মুখপক্ষিসমন্থিতে | ভ্রীকঠায়তনসা!গ্রে মষা সত্যং তরোদিতং ॥ ৮২ ॥ সা প্রা বানরবরং 

পায়! বেদবতীতি ম।) ন হি দেরবতী খ্যাতা তদাগচ্ছ ব্রজাবহে ॥ ৮৩] ত্বৃত।চ্য স্তদ্বচঃ শ্রুরা 

বানরন্তর্রিতক্রমঃ । পৃষ্ঠতোস্যাঃ সমাগচ্ছন নদ্ীমন্ে কোশিকীং॥ ৮৪ ॥ প্রাপ্তা রাক্ধি- 
প্রবরান্তয়ন্তে চাপি কৌশিকীং। দ্বিতয়ং তাঁপদাভ্যাং চ রথাঃ পঞ্চাশ্ববেগিভিঃ ॥ ৮৫ ॥ অব" 
তীর্ধ্য রথেভ্যস্তে স্ন'তুমভ্যাগমন্নদীং । দ্বতাচাপি ন্দীং ম'তুং স্থপুশ্যামাজগাম হ॥ ৮৬॥ তামংন্বব 
কপিঃ প্রায়াদ্দষ্টে! জাবা 'লন1 তথা দৃ্টেব পিতরং প্রাহ পার্থবং চ মহাবলং॥৮৭॥ সএব 
পুনরায়াতি বানরস্তাত বেগবান্। পূর্বং জটাম্বেব বলাদেষন বদ্ধান্মি পাদপে ॥ ৮৮। তজ্জাবালি- 
বচঃ শ্রত্ব। শকুনিঃ ক্রোধনংযুতঃ | সশরং ধনুরানম্য ইং বচনমত্রবীৎ্॥ ৮৯ ব্রন্মন্ প্রদীয়তাং 
মহামাজ্ঞ|! তাত বদন্বমং। যাবদেনং নিহন্মাদ্য শরেণৈকেন বনরং॥৯*॥ ইত্যেবসুক্ে 
বচনে সর্বভূতহিতে রতঃ | মহর্ধিঃ শকুনিঃ প্রাহ হ্েতুযুক্তং বচে! মহৎ ॥ ৯১ ॥ ন কশ্চিভ্তাত- 
কেনাপি বধ্যতে বধ্যতেপিবা । বধবদ্ধৌো পূর্বকর্মবশৌ। ন্ৃূপতিনন্দন ॥ ৯২।। ইত্যেবযুক্তঃ 
শকুনিখধিং বচনমব্রবীৎ। মমাক্ষা দীয়ত ং ত্রহ্মন্ শাধি কিং করবাণাহং ॥ ৯৩॥ ইতুযাক্তঃ 
প্রাহ সমুনিস্তং বানরপতিং বচঃ। মম পুত্রস্থয়োদদ্ধো জটাভির্বটপাদপে ॥ ৯৪ ॥ নচেন্- 

০০০ ১৯৯১৭ 0 সস এ স্পসপি  ০ ০০০ ৮৮ শশী পপ সপ পম অপ 

করিতে লাগিলেন ॥| ৭৯।। কপির সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে, তাাকে দ্বিক্তাদ1 করিল, কপে ! 

সত্য করিয়া বল, তুমিকি আমার নন্দিনীকে দর্শন কর নাই? ॥ ৮০ ॥ ॥কপি তাঁথার কথ! 
শুনিয়, উত্তর করিল, আমি তোমারে সত্য বলিত্েছি, তোমার নন্দিনীকে দর্শন ও কালিন্দীয় 

মগপক্ষিলমন্থিত বিমল তীরে শ্রীকায়তনের জ.গ্র তাহারে স্থাপন করিধাছি ॥ ৮১॥ ৮২ ॥ 

ঘ্বতাচী বানরকে কহিল, তাহার নাম ত্বদবতী, ন্বেবতী নহে । অতএব আইদ, গমন 
করিব ॥ ৮৩ ॥ স্বতাটীর এই কথ! শুনিরা, বাঁনর ত্বরিত বিক্রমে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কৌশিকী 
নদীর উদ্দেশে গমন করিতে লাগিল ॥ ৮৪ ॥ তৎ্কালে সেই তিন রার্ধিশ্রে্ঠ জাবালি ও 
ঞতধ্বংজর সহিত এবং তাহাদের অবিষ্টিত অস্বযোজিত পঞ্চ রথ কৌশিকী হীরে উপস্থিত 

হইল ॥ ৮৫ ॥ তীহারা নকলে রথ হইতে অবতরণ করিয়া, নান করিবার জন্য নদীতে গমন 
করিলেন। গ্বতাচীও সেই গ্রমপবিত্র শ্রেতন্বিশীতে অভি।(বকার্থ মমাগত হইল || ৮৬।। 
কপি ঘ্বতাচীর অন্গগমন করিল । এবং জাবালির নয়নপথে পতিত হইল । তিনি কপিকে 
দর্শন করিয়া, পিতা ও মহ.ব্ল" রাঁজাঁফক কহিলেন ॥। ৮৭ ত.ত। সেই এই বেগবান্ বানর 
পুনর্বার আমিতেছে । যে আমাকে পূর্বে জটাপাশ দ্বার] পা?পে বন্ধন করিবাছিল ।। ৮৮ ॥ 

জাবালির এই কথ। শুনিয়া, শকুনি ক্রোধসংযুক্ত হইয়া, সশর শর!সন আন্মিত করিয়।, 

বক্ষযমাণ বাকে। কহিতে লাগিলেন || ৮৯। ত্রম্মন! আমাকে আজ্তাগ্রদান করুন এবং বলুন, 
ঞখনই আমি একমাত্র শরে «ই বানরকে নিহত করিতেছি ॥ ৯০ || 

এইপ্রকাঁর বক] প্রযে ভ্রিত হই ল, সর্বভূতহি.তরত মহর্থ শকুনিংক হেতুযুজ্ উদ্দার বচনে 
কহিপেন ॥। ৯১।। তাত! কোন ব্যক্তিকেই বধ ও বন্ধন কর কাহারই কর্তব্য নহে। অয়ি 
রাজনন্ধন ! বধ ও বন্ধন পূর্রবরুত কর্খবশেই সংঘটিত হইয়া গ্রাকে ॥ ৯২।। 

শকুনি এইরূপ জভিহিত হইয়া, ধ্ষিকে কহিলেন, ব্রক্মন! তরে আমাকে কি করিতে হইবে, 
আঙ্ঞাপ্রদান করুন।। ৯৩।। 

বষি এইপ্রকার উক্ত হইয়া, দেই বানরপতিকে কহিলেন, তুমি আমার খ্বত্রকে ক্গট।জট 



২৮৬ বামনপুরাঁণম্ । [৬৫ম, অধ্যায়ঃ | 

মোচর়িতূং বৃক্ষাচ্ছরু-য়াচ্চাপি ধত্ততঃ | তদনেন নরেক্রেণ ব্রিধ] কৃত তু শাখিনং ॥ ৯৫ ॥ শাখাং 
বছুতি মৎ্হৃন্থঃ শিরসা তাং বিমোচয় । দশবর্ষশতান্তস্য শাখাং বৈ বহুতো গতা:॥ ৯৬॥ ন চাস্তি 
পুরুষঃ কশ্চ:দয] হান্সোচ?তুং ক্ষমঃ | সথধের্বাকামাকর্ণ্য »পির্জাথালনো জটাঁঃ॥ ৯৭| 
শনৈরুষ্োচ়ামাস ক্ষণ ছুম্মে চিতাম্চ তাঃ। ততঃ প্রীতে। মুনিশ্রেষ্ঠো বরদোতৃদৃত ধবজঃ ॥ ৯৮ । 
কপিং প্রাহ বৃপীঘ ত্বং বরং যল্সনসেপ্দিতং | ঞতধ্বজবচঠ শ্রুত্বা ইমং বরময'চত ॥ ৯৯।॥ বিশ্ব- 
করা মহাতেজাঃ কপিতে প্রতসংস্থিতঃ | ব্রহ্মন্ ভবান্ বরং মহাং যদি দাতুং যথেচ্ছস।। ১০০ || 

ওচ্চ দত মহাধে!রেো। মম শাপো নিবর্ভাতাং '।  চিত্রাঙ্গগার়াঃ পিতরং মাং তষ্ট,রং 
তপোধনং।। ১০১ ॥ অভিজ্ঞানীছি ভবতঃ শাপাদ্ধানরতাং গতং। ন্ত্ববহন চ পাপানি অয়! 
যানি ক্ৃতানি হি।। ১০২।| কপিচাপল্যদোষেণ তানি মে যাস্ত সংক্ষয়ং। তত ঝহধ্বজঃ প্রাহ 
শাপস্যাস্তো ভবিষ্যতি ॥ ১৭৩ বদ! ঘ্বত'চাং ভনয়ং জনিধানি মহাবলং। ইত্যেবমুক্ত£ 
স্্টঃ স তথা কপিসত্বমঃ | ১০৪ ॥ ন্মতুং তৃং মহানদ্যামবতীরণঃ কৃশোদরি। ততত্ত সর্ব 

ক্রমশঃ নাত্ব। চ পিত়ৃদেবভাত | ১৯৫ || ভগ রথেভাত্ত ঘ্বভাচী দিবমুৎপতৎ্। তামন্বের 
মহাবেগঃ স কপিঃ প্রহতাস্বরঃ ॥ ১০৬।॥। দদৃূশে রূপপংপন্ন]ং ঘ্বৃতাচীং স প্রবংগমঃ। স'পি তং 
বলিনাং শ্েষ্ঠং দৃষ্টেব কপিকুঞ্জরং ॥ ১০৭।| জ্ঞত্বাথ বিশ্ব্র্শণং কাময়ামীস ক।মিশী। 
ততো পর্বতীশ্রেষ্ঠে খ্যাতে কোলাহলে কপিঃ ।।১০৮॥|  রুময়ামাল তাং তন্বীং সা চ তং 

পপসপ্পী আস আসা আপ সপ ভা ০০ পথ পল _ আলা সিল 

দ্বা» বৃক্ষে উদ্ব্ক করিয়াছলে ॥৯৪॥ কে!ন ব্যক্তিই বন্ধ করিযাও, ইহাকে উন্মুক্ত করিতে 
পারে নই। পরেঁ এই নরেন্দ্র শর দ্বার সেই বৃক্ষকে তিনথণ্ড করিয়! দিলে ॥ ৯৫।। আগার 
পুত অদ্যাপি তাহার শাখা মন্তকে বহন করিতেছেন । অধুনা তুমি মোচন করিয়| দাও । শাখাবহুন 
করত, দণবর্ষশত অভীত হইয়াছে ॥ ৯৬।। এমন কোন পুরুষ নাই, যে ইহাক্কে উন্মুক্ত করিতে 
পারে। 

কপি ধির এই কথ শ্রণ করিয়া জা 1ালির জটাভার |৯৭।॥ ধীরে ধীরে উন্মোচন 
করিলে, ক্ষণমধ্যেই তাহা৷ উন্মোচিত হই] গেল । তদ্দর্শ ন মুনিশ্রেষ্ঠ খ্বজ জ্রীত ও বরদানে 
সমুদাত হইচা || ৯৮।। কৃপিকে কহি লন, তোমার যাহ মনের বাঞ্ছিত, সেই বর গ্রহণ কর। 

খতধ্বজের কথা শু'নয়া, কপিযে নি ত মিপতিত সেই ম তেজ! বিশ্বকন্মী এই বর চাহিলেন, 
ব্রন্মন! আপনি যদ্দি আষাকে যধাভিলধিত বরদ্ানে উৎস্থক হইয়। থাকেন ॥৯১৯।।১০০ || 
তাহা হইলে আমাকে যে ভক্কর শপ দেওয়া হইয়ছে তাহ! প্রতিসংহহত হউক। 
অমি চিত্রাঙ্গদার পিতা, ত.পাধন বিহ্বকর্্সী।| ১০১ ॥ আপন.রই শ'পে বানরযে|নি 
লাভ করিয়াছি, জানিবেন। আমযে ঝছবিধ পাঁপ করি ছি।। ১০২॥ কপিচাঁপল্যদোষেই 
তাহা করিয়াছি । অতএব সে সন্ধলও যেও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। 

তখন খ্তধব্র কহিলেন, তুমি যেসময়ে ঘ্বতাচীর গর্ভে মহাবল পুত্র উৎপাদন করিবে, 
তৎকারে তোমার শাঁপাস্ত সংঘটিত হঈবে। 

কপিসত্তম এইরূপ কথিত ও অতিমাত্র হর্ধাবিষ্র হষ্টয়| | ১*৩।। ১১৪ | মত্বরে মহানদীতে 
কান কগিবার জন্য অবতীর্ণ হইল। অনগ্র সকলে বথাক্রুমে সান ও পিতদেবগণের তর্পণ 
করিয়া ॥। ১*৫।॥ হ্রভরে রথাবোহণে গমন করিলে, ঘ্বতাচী শ্বর্গে উৎ্পতিত1 হইল । তন্দর্শনে 
কপিবর মহাঁবেগে তাহার অস্থগমন করিল || ১০৬।। অনত্তর গেই বলিশ্রেষ্ঠ শাখামুগ যেমন 
ঘ্বতাটীকে দর্শন করিল, ঘ্বাচীও তেমন তাহ'র প্রতি দৃরটিপাত করিয়া | ১০৭ ত.হারে 
বিশ্বকর্পা জানিয়া, কামনাপর হইল । তখন কোলাহল নামে বিখ্য।ত পর্বতত্রেষ্ঠে কপিশ্রে্ ।1১৮। 



৬৫ম, অধ্যায়ঃ |] বামনপুরাণমূ। ২৮৭ 
বানরোভমং। এব" রমংতৌ। স্থচিরং শ্বাপ্তৌ তৌ বিজ্ধ্যপর্বতং || ১*৯।। রথেষু চাপি 
ততীর্ঘং সংপ্রাপ্ডান্তে নঝোত্তমাং। মধ]াহুসময়ে শ্রার্তাঃ সপগ্ডগোদ্দাবরং জলং ॥১১০ ॥ প্রাপ্তা 
বিশ্রামহেতের্খমবতেরুতূযার্দিতাঃ। ঠ্যাং সারখয়োহশ্ ্চ স্বাত্ব! পীতোদকাঃ প্রতান্ ॥। ১১১ 
রমপীয়ে বনোদদ্দ,শ প্রচারায় সমুৎ্স্থ৭ন্। শাদ্ধলাটোষু দেশেষুমুহ্র্ভাদেব বাজিনঃ || ১,২॥। 
তৃপ্তাঃ সমাদ্রবন্ নর্কে দেবাগয়মনুত্তমং। তুরজখুরনির্ধে বং শ্রত্বা তা যোবিতান্ব়াঃ॥॥ ১১৩॥ 
কিমেতদিতি চোজৈব প্রগ্হাটকেশ্বরং। আরুহ বলভীস্তাত্ত সমুদৈক্ষত্ত সর্বশঃ || ১১৪ ॥। 
অপপ্তংস্তীর্থসলিল আগ তাঙ্গন্ নরোত্তমান। ততশ্চিছহাগদ। ষ্ট। জটামগুলধারিণং । জ্মরথং 
হসতী প্রাহ সংরোহৎ্পুলক। সখীং ॥ ১১৫॥। যোঁস যুব নীলঘনপ্রকাশঃ সংলক্ষ্যতে দীর্ঘভূঞ্ঃ 
স্্রূপঃ। স এব নূনং নরদেবস্ম্থবুতো ময় পূর্বপতিঃ পতির্য:॥ ১১৬ ॥ যশ্চৈধ জান্ব নদ. 
তুল্যব্ণঃ শ্বে£ং জটাভারমধারগ্িষাৎ। স্. এবনুনং তপতাং বরিষ্ঠ খতধবজে নাত্র বিচার- 
ণাক্তি ॥১১৭ ॥ ততোহব্রবীদথে। হা নন্দয়স্তী সখীজনং। এষেোইপরোস্যৈব স্মুতে1 জাবালি- 

নত্র সংশয় ॥ ১১৮। ইত বমুক্তণ বচনং বলভ্যা অবতীর্ধ্য চ। সমালন্লাগ্রতঃ শভোর্গ যুস্তী 
গীতক!ন্ শুভান্ ॥ ১১৯ ও" নমোহম্ক শর্ব শন্ডে ত্রিনেত্র চারুগাত্র টৈৈলোক।নাথ উমাপতে 
দ্ম'্যজ্ঞবিধবংসকারক কামাজনাশন ঘোরপাপপ্রণ.শন মহাপূরুষ মহোণ্রমুর্তে সর্ববসক্ষযকর 
ওভস্কর মহেশ্বর ব্রিশূলধর স্মরাংর গুহ্যধামন্ দিগ্বসঃ মহাশঙ্খশেখর জটাধর কপালমালাবভূষত- 

০ স্পা ০ পার সপ 

স্বতাগীর সহিত বিহার আগস্ত করিল। পরস্পর বহুকাল বিহার করিয়া, বিদ্ব্যপর্রংত সমাগত 
হইল || ১০৯ । " 

এ সময়ে সেই খন্তধবজ্জাদি নরোত্মগণ রধারে হণে উল্লত তীর্থে মধ্যাহ্ন সময়ে আগমন 
করিলেন। সকলেই পরিশ্াস্ত ও অতিমান্র তষ-্ হইয়াছি(লন। তজ্জন্য সপ্ত'গ।দাবরজল 
প্রাপ্ত হইয়। বিশ্রামার্থ অবতরণ করিলেন । তাহাদের সার থ মনকলও স্নান ও জলপান ক রয়া, 

অশ্বদিগংক আপ্রবিত করত। *১*।।১১১ | রমণীয় বনোদ্দে-শ প্রচুর শালবিশিষ্ট ক্ষেত্রে 

মুহুর্তের জন্য ছাড়িয়া দিল ॥ ১১২ ॥ অনন্তর সকলেই তৃপ্ডিলাভ করিয়া, সেই পরম প্রশস্ত 
দেব'লয়'ভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সেই যোষিদ্বরাগণ তুরগসক্কলের খুরনির্ষে:হ শ্রবণ 
করিয়া || ১১5 ॥। ইহা কি, এইপ্রকার কহিয়।, হাটকেশ্বরে গমন করিল। এবং বল ভীতে 

আরোহণ করিয়া, সকল দিক আগ্রহপহারে দেখিতে লাগিল । ১১৪।।| তখন তীর্থলিলে 

আপ্রতঙ্গ নরশ্রেষ্ঠগণ তাহাদের নয়নবিমষে পতিত হইলেন । চিন্রাঙ্গদ1 তাহ'দের মধ্যে 

জটামগ্ডলধারী ন্ত্রথকে দর্শন করিয়া, পুলকিত হইয়া, হাস্য আপ্যে সথীকে কহিতে 
লাগি ॥ ১১৫॥॥ এ যে শ্রামলঞ্জলদ-সন্নিভ, মহাবাহু যুবা পুরুষ লক্ষিত হইতেছেন, ধাহ'র রূপ 

অতি মনোহর, সেই এই রাজনন্দনকেই আম পুর্বে পঠিরূপে বরণ করিয়া ছলাম ।: ১১৬ ॥ 

আর, এই যিনি জাম্ুনদের স্তায় বর্ণদম্পন্ন এবং শ্বেতবর্ণ জট.ভা.র বিম্ডিত, ই নই তপস্বী শ্রেষ্ঠ 
ধতধ্বঞ্জ। ইহ'তে কে ন বিচারণাই নাই ॥ ১১৭ ॥। 

তখন ননায়স্তী হর্যাবিষ্ট। হইয়া, নখীদ্দিগকে কহিল, আর এই অপর ব্যক্ত খতধ্বজের পুন্তর 
জাবালি, তাহাতে সংশয় নাই ॥১১৮॥ এই বলিঃ1, বলভী হইতে অবতীর্ণ। হইয়া, শত্তুর 
সম্মুখে গমন করিয়া, সুম্বরে মনোহর দঙ্গীত আরম্ভ করিল।। ১১৯॥ ও? হে শর্ব! শস্তো, 

ত্রিনেত্র, চারুগাত্র, ব্রৈলোক্যনাথ ও উম।পতে ! তোমারে নমস্কার । হে দক্ষবজ্ঞবিধবংসকারক ! 

হে ক.মাঙ্গন।শনন |! হে ঘে'রপাপপ্রণাশন ! হে মহাপুরুষ! হে মহোগ্রনুর্তে! হে সর্বসত্ব- 
ক্ষ।কহ' হে শুভঙ্কর, মহেশ্বর, ত্রশুলধর ৩ স্মরারে | হে ওহধামন্। দিগ্ব'স, মহাশঙ্খ শেখর, 



৮৮ বামনপুরাণম্। [ ৬৫ম, অধ্যায়ঃ । 

শরীর ঝানচক্ষুঃক্ষুতিতদেব প্রজাধ্যক্ষ ভগা্ষোঃ ক্ষয়ঙ্কর ভীমসেন নাথ পশ্ুপতে কামাঞ্জদাহিন্ 

চত্বরবাসিন' শিব মহাদেব ঈশান শঙ্কর ভীম ভব বৃষধবঙ্জ কটভ প্রৌঢমহানাট্যেষ্বর ভূতিরত 
আবমুক্তক রুদ্র রুদ্রেশ্বর স্থাণে। একলিঈ কা,লনা প্র শ্রী+্ অপরাজিত,নিপুভয়ঙ্কর সপ্তোষ- 
পতে বাষদেব অঘে।র তৎপুরুষ মহাঘোর অগ্োরমূ্ভ শাস্তং লরম্বতীকান্ত সহঅমূর্তে মহাত্তব 
বিতো৷ কাল রুজ্জ রীন্র হর মহ্থীধর প্রিয় সর্ববতীর্থাধবাস হংস কামেস্বর কেদার অধিপতে প।রপূর্ণ 
মুচুকুন্দ মধুনিবাদ কৃপাণপাপে ভয়ঙ্কর বিদ্যারাজ সোমরাজ কামকাজ মহীধরর(জকগ্তাহদজবলতে 
সমুগ্তশা।য়ন্ গয়ামুখ গোকর্ণ ব্রর্মধোনে সহত্রবজাক্ষ)রণ হাটতগশ্বর নমস্তে। এত'ন্মনত্তপ্রে 
প্রাপ্ত: সর্ব এবার্ধপা ধরবাঃ। ভ্্টং ব্রৈলোক্যকর্তারং ত্রান্বকং হাটকেশ্বরং ॥ ১২*॥ সমারঢান5 
জন্াতা দঘৃশুধোধিতঃ শুভাঃ। স্থিতান্ত পুরতস্তণ্য গারস্ত্যো গেয়মুত্তমং ॥ ১২১ ॥ ততঃ ন্ুর্দেব- 
তনগে। বিখকর্থনৃত,ং খ্রিয়াং। দু হাবিতচিত্তস্ত সরোহৎপুলকে। বতৌ ॥ ৯২২ ॥ খত- 
ধ্বজোপি তথঙ্গীং দৃ1 চিত্রাঙ্গদ,ংস্থঠাং। প্রত্/ভিজ্ঞায় যোগাত্ম। ব।লৌ মুদিতমানসঃ ॥ ১২৩ | 
ততত্তেপি সমভ্যেত্য দবেশং হাটকেশ্বরং। সংপুজয়ন্তক্র্যক্ষং তে পংস্ত ন্তঃ ক্রম[গতম্ || ১২৪ ॥। 
চিত্রাঙ্গপাপি ত:ন্ দৃ্ 1 ধতধবজপুরোগমান্। সংমভাভিঃ কৃশাঙ্গ ভিঃভ্যুখ,মাভ্যবাদয়ৎ ॥১২৫।। 
সচ তাঃ প্র'তনন্দৈ।ব সমং পুত্রেগ ভাপ?:। সমং নৃপতিভিহ্থ ই: নং।ববেশ যথ।লুথং | ১২৬ ॥ 

ততঃ কপিবরঃ প্রাপ্ডে। ত্বঙাচ্য। সহ নন্দ । ন্বাত্ব। গোপদাবরাতীর্থে |দদৃক্ষুর্হ।ট,কশ্ব,ং॥। ১২৭ || 

ততে|ঘপগুচ্চ তাং ত্বীং দ্বৃতাচীং শুভদর্শনাং। লা।প তাং ম।তরং দঈ। হব্াভূপ্ঘরবর্ণিনী ॥ ১২৮ ॥ 

জটাধর ও কপালমালাবিভূষিতশরীর ! হে বামচক্ষুঃক্ৃভিতদেবপ্রজাধ্যক্ষ, ভগাক্ষিক্ষযন্কর, ভীমসেন, 
নাথ, পশুপ.ত, কাগাঙ্গর্দাহিন্, চত্বরবাসিন্, শির, মহাদেব, ঈশান, শঙ্কর, ভীম, তব, বৃষধ্ধজ 
ও কটভ ! হে প্লৌচমহ'না ট্যেশ্বর ! হে ভূতিরত, আঁবমুক্তক, কুদ্র, রূুজেশ্বর, স্থাণেো, এ? /লক্, 
কালিন্দী প্রয়, শ্রীক&, নীলক, অপণা জত ও রিপুভয়ঙ্কর! হে পন্তোষপতে, বাখর্দেব, অঘোর, 
তৎপুক্রষ, মহ ঘোর, অধোরমু.্ভ, শান্ত, সরন্বতীকাভ, সহত্রমূর্তে, মতযোত্তব, বিভে, কালাগনে, রুদ্র, 
নৌদ্্র, হর, মহীধর, প্রিয়, নব্ধতীর্থা ধিধাল, হুংস, কামেশ্বর, কেদার, আধিপতে, পরিপূর্ণ, মুচ্কুন্দ, 
মধুনিবাস, কৃণাণপাঁণে, ভয়ংকর, বিপ্য|র;জ, পোমরাপ্গ, কামগাজ, মণীধরতাজকন্যাহদজবসতে, 
সমুদ্রশায়িন্ গয়ামৃখ, গোকর্ণ, ব্রদ্ষ-যাংন, সহ্অবজ্াক্ষিচরণ হাটকেশ্বর ! তোমারে নমস্কার । 

এই অবসরে ধধি ও পার্থি গণ শ্রৈ-লাক্যকর্তীা ত্রিলোচন হাটকেশ্বরকে দর্শন করিবার জন্য 
সমাগত হইলেন & ১২০ ॥ তাহারা (বহিত বিধ'নে ন্লান কারয়া, অর্থে আরোহনপুর্ব্বক অব- 
লোকন করিলেন, সেই সকল চারুপর্বাঙ্গী নলন। হাটকেস্্ররের সম্মুখে অবস্থিভি করিয়, উৎকৃ্ 
গান করিতেছে ॥ ১২১ ॥ অনন্তর স্থদেবতনয় বিশ্বকর্শার তনয়! প্রিম্ন। চিত্রাঙ্গদাকে দর্শন করিয়া, 
হট ও পুলকিত হইঙ্সেন ॥ ১২২॥ যোগাত্ব। ধতরধবজও তন্বঙ্গী চিত্রাঙ্গগাকে তথায় শবাস্থত। 
দেখিয়া, চিনিতে পারিয়া, হ্টচিত্ত হইলেন ॥ ১২৩ ॥ পরে স'লে অভিধুখখীন হইয়া, [ক্রমে 
ভগবান্ হাটক্ষেশ্বরের বিহিতবিধানে পূজ1 ও স্তং করি.ত লাগিলেন ॥ ২৪॥ ২৫॥ 

চিত্রাঙ্গদা ধতধ্বজপ্রমুখ এ সকল ব্যর্জিকে দর্শন করি], সবিশেষ মাননীয় দেববতী 
গ্রভৃতি কৃশীঙ্গী রমনীগণের সহিত অভ্যুিত হইয়া, তাহার্দের অভিবাদন করিলেন ॥ ১১৬॥ 
তাপন খতধবজ পুক্র ও নৃপতিগণের' সহিত লমবেত হইয়া, হর্ষ তরে তাধাদের গ্রতিননানপুরঃসর 
বথাম্থথে উপবিষ্ট হইলেন ॥ ১২৬৪ নুন্দরি! এ সময়ে গোদাবরতীর্থে নান করিয়া, হাটকে- 
শ্বরকে দর্শন করিবার অর্ভিল'ষে স্বতাঙীর লর্হিত কপিবন্ন তথায় আর্গমন করিল ॥ ১২৭ ॥ বরবর্ণিনী 
চিত্রাঙ্গদা! আপনার জননী শু'তদর্শন। তম্বঙগী ঘ্বতাশীকে দর্শন কর্য়,। আহলাদিত হইল ॥ ১২৮। 



৬ম, অধ্যায়ঃ | ] বামনপুরাণম্ । ২৮৯ 

ভতো! ম্বতাচী স্ব ং পুত্রীং.পরিধস্থ্য ন্যপীড়য়ৎ। তন্মহাৎ্চ সবাম্প নয়ন] যুহুম্তাং পঞ্জিলিত্রতী। ১২৯ 
তত ুুধবজঃ উমান্ কপপং বচনমত্ত্রবীৎ। গচ্ছানেতুং ওাকং স্বমংকষনাত্রৌ মহাজনং | ১৩৭ ॥ 
পাভাধাদপি দৈত্যেশং বীরং জ্মামসমালিনং | স্বর্গীদগন্ধর্বরাজাঁনং পর্জন্যং শীবমানয়। ১৩১ ॥ 
ইঠ্যেবমুক্তে মুণিন। প্রাহ দেবব্তী কপিং। গালবং বানরঞ্রে্ ইহানেছুং ত্বমর্থলি ॥ ১৩২ ॥। 
ইত্যেবমুক্তে ব€নে কপীন্্রোমিতবিক্রম£ঃ। গত্বাংজনং লমামন্ত্র্য জগামামরপর্ব্বতং || ১৩৩।' 

পঙ্জিণ্যং তত্র ঢামন্ত্রয প্রেষয়ত্ব। মহাশ্রমে। সপ্তগোদাবরীতীর্ধে পাতালমমৎ্ৎ কপিঃ | ১৩৪ ॥ 

তত্রামস্ত্রয মহাবীর্ধ)ঃ কপিঃ কন্দরমাণলনং । পাতালাদভি নক্রম্য মহং পর্যযচরজ্জবী ॥১৩৫। গালবং 

ভপসে। -যা'নং দৃই1 মাহিচ্ম তীম। সমুৎপত্যানযচ্ছ'জং দপ্তগোদাবরীজলং ॥ ১৩৬। তত্র 

নত! বিধানেন সংপ্রাপ্তে। হাটকেম্বরং | দদৃূশে নংদয়্তীং তাং স্থিতাং ব্দবতীমপি | ১৩৭ | ঞচং 
দঃ । গালবং চৈব সমুখায়াত্যবাদ4ৎ। তে চাপি নৃপাতশ্রেষ্টান্তং সংপৃজ্য তপোধনং । »৮।। 
প্রহ্যমতুলং গন্ব, উপাবস্টা যখান্থখং। তেষ্পন্ঠেষু তদা বানরেপ নিমঙ্ত্িতাঃ । ১৩৯ ॥। 
নমায়াত] মহাঝ্ম নে। বক্ষগন্ধর্বদ!নবাঃ। তানাগতান্ সমীক্ষ্যেব পুত্রযস্তা; পৃধুলোচনা; ॥ ১৪০ ।| 
শ্নেহার্রনয়নাপ্তা বৈ তদা সন্বজরে পিতৃন্। ননদয়স্ত্যাদিক। দৃ্1 সপিতৃক। বরানন] । ১৪১ ॥ 
সবাশপনয়ন। জাত] বিশ্বকর্শস্থঠা তদ।। অথ তামাহ স মুনিঃ স্যং সত্যধ্বজে] বচঃ1. ১৪২।। 

মা বিষাদং কৃথাঃ পুক্রী পিতায়ন্তব বাঁরঃ। লা! ত্চনমাঞ্ণয ত্র ড়োপহুতচেতন। | ১৪৩ ।॥। কথন্ত 
বিশ্বকর্্মাসৌ বানরত্বং গতোহধুনা। ছুষ্পুত্র্যাং হণ্মি জতায়াং তক্মাত্তযক্ষ্যে কলেবরং || ১৪৪ || 

অনস্তর ঘ্বতাচী ন্েহ 'শতঃ সবাম্প নযনে প্রকীয় ছুঠ্তি চিত্রাঙ্গণাকে আলিঙ্গনপূর্ববক নিপীড়ত 
ও বারশ্বার অ প্রাণ করিতে লা গল ॥ ১২৯ ॥ তদ্দর্শ,ন ধতবঙ্জ কশিকে কহিলেন, তুমি মামা 
গুহাক,ক অ'পিবার জগ্ত অঞ্জনা দ্রতে গমন কর ॥ ১৩৭ ॥ এবং শীত্র পাতাল হইতে বীর কন্পর- 
মালী,.ক ও স্বর্গ হইতে গঞ্ধর্বরজ পর্জন্য.কণ্ড এখনে লইপ্না আইস ॥ ১৩১ ॥ 

মুনি এইরপ বলিলে, দেবতী কপিকে কহল, হে কশিশ্রেষ্ঠ! ভূমি গপালবকেও এখানে 

আনয়ন করিও ॥ ১৩২ ॥ দেববতী এবংবিধ বাক্য প্রয়োগ করিলে, অন্িবিক্রম কগীন্ত্র গমন 
করিয়া, অঞ্জনকে আমন্ত্রণপূর্বক 'অমরপর্বতে সমাগত হুইল ॥ ১৩৩০॥ তথায় পঙ্জন)কে আম- 
করণ ও মগাশ্রমে প্রেরণ করিষ।, সপ্ত গোপাবর তার্ে গমন করিল & ১৩৪ ॥ তথায় মহাবীধ্য ক।প 

কন্দরমালী.ক অমন্ত্রণ ও পাতাল হইতে খিনিক্র'মণপুর্বক] সবেগে পৃথিণীপ রক্রম ণে প্রবৃত 

হইল ॥ ১৩৫॥ অনভ্তর "[হিম্মভীনপরে তপোনিধি গালবকে দর্শন করিরা সত্বপে সমুৎসতিত 

হইম়, সপ্তগোর্ধাবরজলে ত হারে লই অনিল ॥১৩৬॥ তথয় বথাবিধান নান করয়া, 

হাটকেশ্বরে উপশীত হইন। এবং ধেখিল, দময়স্তী ও দেববতী উভযে তথায় অধস্থিতি করি- 
তেছ ॥ »৩৭॥ গাঁলবকে দর্শন কারয়!, সমুখানপুর্র্বক অভিব দন কঠিল। সেই নরপতিগণণ্ড 

তপোধন গালবকে বিশিষ্টরূপে পূজ। করিয়া ॥ ১৩৮ ॥ অতুলপ্রহ্্যপাভপুরঃসর যথান্ুখে আসীন 

হুইলেন। তাহ্ার। উপ হইলে, কপকর্তক নিমন্ত্রিত ॥ ১৩৯ ॥ মহ্ানুভ'ব ক্ষ, গন্ধ 
ও দানবগণ তথায় আগমন করিল । তহাঁদিগকে সধাগত দর্শন !করিয়! তাঠাদের সেই পৃথু- 

লোচন। পুত্রীগণ ॥ ১৪* ॥ স্েহার্জনয়নে সেই পিতৃদ্দিগকে আলিঙ্গন করতে ল'গিল। নন্দী 
প্রভৃতি ৰরানন1 রমণী দগকে শন্দ পিতার সহিত সংমিলিত দর্শন কারযা! ॥ ১৪১ ॥ বিশ্বকর্শীর 
নন্দিনী চিত্রাঙ্গদ। বা্পসলিলে পুর্ণনয়ন। হইলেন। তখন খতব্বজ ত্াহ'কে সত্যবাক্যে কহি- 

লেন, পুত্রি! তুমি ব্য হইও না। এই বানর তেমার পিত!। খতধ্বজের কথ। শুনি 
তাহার চতন, ব্রীড়াবশে উপহত হইল ॥১৪২॥১৪৩1 তিনি মনে ম:ন ভাবিতে লাগিলেন, বিশ্বকর্া 
স্কিরূপ বানর হহলেন। সর্বথা জামি ছুপ্পুত্রী জশ্রিয়াছি। সেইজন্থই এইরূপ ঘটিপাছে। 

৩৭ 
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ইতি সংচিন্ত্য নস! ধতধ্বজমুবাঁচহ। পরিত্রায়ত্ব মাং ব্রন্মন পাপোপহতচেতসং ॥ ১৪৫ ॥ 
পিতৃত্রীমতুমিচ্ছামি তদনুজ্ঞাতুমর্থসি। অখোবাচ মুনিস্তত্বীং মাবিষাদন্কথধুনা॥ ২৪৬ ॥ 
সংভাব্যে ন বিনাশোস্তি ত্ম। তাক্ষীঃ কলেবয়ং। ভত্ষাতি পিতা তুঙ্যংভূয়োপ্যনরবার্ধকি 1১৪৭ 
জাতেঘপত্যে খ্বৃতাচ্যাত্ত নাত্র কার্য ধিচারণ] | ইত্যেবমুক্তে বচনে মুনিনা ভাবিতাত্মনা ॥১৪৮।। 

স্ব'চী তাং সমত্যেত্য প্রাহ ঠিজ্রাঙজদাং বচঃ। পরত্যজন্ব শোকং তং মাসৈর্দণভিয়াজ্বজঃ ।।১৪৯।। 
ভব্ধাতি পিতুস্তলে। মৎসকা শান্তর সংশয়ঃ। ইত্যেবমুক্তা নংহা্ট। বতো চিত্রা? তদ। || ১৫৭ ॥ 
স্বং প্রতীক্ষত চার্বধীবিবাহং পিতৃদর্শনং | সর্বাস্তা অপি তাবংতং কালং সুতনুকগ্ভকাঃ ॥ ১৫১ ॥ 
গ্রত্যক্ষত্ত বিবাহং হি ভন্তা এব শ্রিয়েঙ্গবং । ভতে। দশস্থ ম'সেযু সমতীতেখাপ্সরাঃ ॥ ১৫২ ॥ 
তন্মিন্ গোদাবরীতীরে প্রহ্থতা তনরং নলং। জাতেহপত্ত্যে কপিত্বাচ্চ বিশ্বকণ্খাপ্যমুচ্যত ॥ ১৫৩ ॥ 
লমভ্যেত্য প্রিগাং পুত্রীং পর্ব/ঘজত চাদরাৎ | ততঃ প্রীতেন মনসা! সম্মার ল্ুরবাপ্ধকী ॥ ১৫৪ ॥ 

হুয়াপামধিপং শক্রং সহৈব ভুরকিন্নয়ৈং | ত্্রাথ সংস্বতঃ প্রাণ্তঃ শক্রোহমরগণপৈরবৃতিঃ ॥ ১৫৫ ॥ 
জরৈর্দহেজঃ সংপ্রাপ্তন্ততীর্ঘং হাটকাহবয়ং। সমাযাতেযু দেবেষু গন্ধর্কেঘগ্দরেষু চ॥ ১৫৬৪ 
ইন্জছ্যয়ে! মুনিশ্রেষ্ঠ খতধ্বজনুবাচ হ। জাবালেরীয়তাং ত্রন্মন্ সুতাং কন্দরমা।লনঃ ॥ ১৫৭ ॥ 
গৃহভূ বিধিবৎ,পাণিং দৈতে়তনয়। তব। ননায়স্তীঞ্চ শকুনিঃ পরণেত। ম্বরূপবান্ ॥ ১৫৮॥ 
মমেয়ং বেদবত্যন্ত হৃত্ব! হব্যং বিধানতঃ। বাঢ়মিত্যব্রবীৎ সোপি মুনির্বন্থন্বতং নৃপং॥ ১৫৯ ॥ 
ততোম্ছতহ ভ্তং হ$। বিবাহবিধিমুত্তমং | খতজেগালবাদ্যশ্চ হত্ব। হব্যং বিধানতঃ ॥ ১৬* | 

অতঞ্ব কলেবর পরিত্যাগ করিব ॥ ১৪৪ ॥ এইপ্রক্কার ঠিস্তা করিয়া, .খতধ্বজকে কিল, 
ব্ন্ষন্! পাপবশে আমার চেতনা উপ+ত হুইঘলাছে, আমাকে পরিত্রাণ কক্কন ॥১৪৫৪॥ আমি 
পিতৃহত্বী। সেইজন্য মটিতে অভিলাধিনী €ইগাছি। আমাকে অনুজর। করুন। 

মুশি সেই তম্বীকে কহিলেন, অধুন। বিষ হইও না ॥ ১৪৬॥ হোমার বিনাশ নাই। অতএব 

কলেবর তা'গ করিও না। তে'মার পিতা পুনব্লায় নিজরূপ প্রাপ্ত হইবেন ॥ ১৪৭ ॥ ঘ্বৃত'চীয 
গর্ভে পুর জ্বিলেই, এরূপ ঘটিবে, সন্দেহ নাই । ভাবিতাম্ম। মহর্ষি এইরূপ কছিলে ॥ ১৪৮ 
স্বতাঠী চিত্রাঙ্গদার সমীপন্থ হইয়া বলিল, তুম শোক পরিতাাঙ্গ কর। দশমাপমধ্যেই আমার 
গর্তে পিতৃতুল্য পুত্র উৎপন্ন হইবে । ভাহাতে সংশয় নাই। ঘ্বতাচী এইরূপ কহি.ল, চিত্র চদা 
অতিমাত্র হর্যাবিত্ হইল ॥ ১৪৯ ॥ ১৫০ ॥ এবং আপনার বিবাহ ও পিতৃদর্শন প্রতীক্ষা! করিয়। 
রূহিল। সেই সকল ন্বতত্বী কন্যাও ॥ ১৫১ ॥ তীর প্রিয়কামনাবশংবদ হইয়া, তাবৎকাল 
তাঞার বিবাহ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল । অনন্তর দশমাস পর্য)বসিত হইলে, অন্দর) ঘ্বহাচী ॥১৫২। 
সেই গোদাবরীতীরে পুঝ্ নলকে প্রসব করিল। অপত্য উৎপন্ন হইলে, বিশ্বকন্মার কপিত্ব- 
মোচন,হইল ॥ ১৫৩॥ তখন তিন আদরলহকারে প্রিয়। পুত্রী চিত্রাঙ্গজগাকে আলিঙ্গন কখি- 
লেন। অনন্তর ভিন গ্রীতমনে ॥ ১৫৪ ॥ স্মুর।ধিপতি ইন্দ্রকে সুর ও কিন্নরগণের সহিত ল্মরণ 
করতে লা.গলেন। স্মরণ ক'রবামাত্র দেবরাজ দেবগণে পরিবৃত ₹ুইয়! তথায় উপনীত হুই- 
লেন ॥ ১৫৫ ॥ ইন্দ্র সেই হাটকতীর্থে লমাগত এবং দেবগণ, গন্ধর্বগণ ও অপ্দরোগণ উপনীত 
হইলে ॥ ১৫৬ ॥ ইন্্রহায় মুনিশ্রেষ্ঠ খতধ্বজঞ্কে কহিলেন, ব্রহ্মন্! ছাবালিকে কনদরমালীর 
পুত্রী প্রদান ককুন ॥ ১৫৭॥ দৈঠ্যন'ন্দনী আপন.র পার্িগ্রহথথ করুক। নন্দয়স্তীর সহিত 
পর়মরূপবান্ শকৃনির বিবাহ হউক ॥ ১৫৮॥ আর ষথাবিধানে হুতাশনে অভতি দিয়া, এই 
বেদবতী জামারে স্বামিত্বে বরণ করুক। খতর্বদ মহ্পুত্রের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন ॥ ১৫৯ ॥ 

তখন গালবাদি খত্িগগণ যখা।বধানে হোম করিয়!। হর্যতরে বিবাহবিধি বিধান করি- 
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গায়স্তি তত্র গন্ধর্বা নৃত্যংভ্াগ্পরসম্ভথা!। আদৌ জাবালিনঃ পাপিগহীতো। দৈত্যকন্তয়া ॥ ১৬১। 
ইন্দ্রছায়েন তদন্থ বেদবতা। বিধানতঃ। ততঃ শকুনিনা পাণিগৃহীতে। বক্ষকনয়া ॥ ১৬২ ॥ 
চিজাঙগদায়াঃ কলাণি শ্থরথং পাঁণিমগ্রহ্থীৎ। এবং ক্রমাদ্বাহত্ব নিরবৃতিজ্তজুষধামে | ১৬৩ | 
বৃত্তে মুনির্ব্বিবাহে তু শক্র'দীন্ গ্রাহ দানব'ন্। অশ্মিংভীরে৫ঘে ভবন্তিত্ব সপ্ত গোদাবয়ে সদা! ॥ ১৬৪ ॥ 
স্থেযং বিশেষতো মাঁদমিমং মাধবমুতঘং। বাড়মুক্ত।। শাঃ সার্বব জগ্মহ্1 দিবং ত্রমাৎ ॥ ১৬৫ ॥ 
মুনয়ো! মুনিমাদায় সপত্রং জগ রাদরাৎ্। ভার্ধ্যাশ্াদায় যাজানঃ বং স্বং নগক্পমাগতাঃ ॥ ১৬৬ ॥ 
সংহইঃ সন্থখং তশ্ব-তূর্জীনা বিষয়েক্রিয়ান্ । চিত্রাঙ্গদায়াঃ কল্যাণি পূর্ববৃত্তং পুরা কিল ॥ ১৬৭ & 
তন্মাৎ কমলপনত্রাক্ষি ভজন্ব ললনোত্মে। ইত্যেবমুক্ত1 নরদেবহমুত্তাং ভূমিদেবস্ঠ গ্তাং 
বরোরুং। স্ববন্ মৃগাক্ষীং মৃদুন! ক্রমেণ লা চাঁপি বাক্যং নৃপতিস্বতাষে ॥ ১৬৮৪ 

ইতি ভ্রীবামনপুরাণে চিত্রাঙ্গদাবিবাহো নাম পঞ্চিতমোহধ্যারঃ | ৬৫ ॥ 

ঘট যন্তিতমোহ্ধ্যায়ঃ | 
অরজ। উবাচ। নাআ্ানং তব দাস্যামি বহুনোক্কেন কিং তব। রক্ষস্তী ভবত; শাপাদাত্মানং 

চ মহীপতে ॥ ১। 

প্রহনাদ উবাচ। ইখং বিবদমানাং তাং ভার্গবেন্্রম্থতাং বলাৎ । কামোপহৃত চিত্তাস্মা বিধ্যং- 

লেন॥ ১৬০ ॥ গন্ধর্বগণ গান ও অগ্নরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল। দৈত্যকন্ত। প্রথমে জাবা- 
লির পাণিশ্রহণ করিল ॥ ১২১ ॥ তৎপশ্চাৎ যথাবিধানে হন্ত্রছুয়ের সহিত ব্দেবতীর পরিণয় 
সমাহিত হইল। পরে শকুনি যক্ষকন্ার পাঁণিশীড়ন করিলেন ॥ ১৬২॥ অনন্তর চি্রাজদ! 
স্থরথের সহিত পরিণীতা হইলেন। অয় তন্থমধ্যমে! অয়ি কলাণি! এইরূপে ষথাক্কমে 
বিবাহুবিধি বিনির্ব/হিত হইল ॥ ১৬৩॥ পরিপয়ব্যাপার সম্পাদিত হইলে, খতধবজ ইন্দ্রাদি দানব- 
দিগকে কহিলেন, আপনারা এই সপ্তগোাঁবরে দর্বদ1 ॥ ১৬৪ ॥ বিশেধতঃ এই প্রশস্ত বৈশাখ 
মাঁসে অবস্থিতি করিবেন। স্ুুরগণ তথাস্ত বলিয়!, হুর্যভরে ম্বর্গে যথ।ক্রমে গমন করিলেন ॥১৬৫, 

তখন মুনিগণ সপুত্র খতধবঞ্জকে গ্রহণ করিয়া, আদরসহকারে প্রস্থান করিলে, দরূপ তগণও 
হব প্ব ভর্য্যাসমভিব্যাশারে স্বকীয় নগরে সমাগত হইলেন ॥ ১৬৬॥ এবং সকলেই পরমহ্রযরে 
বিষয়স্থথসভোগসহঞ্গারে সুথিত অন্তরে অবস্থিতি করতে লাগিলেন। কল্যাণি! চিত্রাঙ্গদার 
এই পূর্ববৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম । অতএব, হে পন্মপলাশলোচনে ললন'ললামভৃভে ! আমারে 
ভজনা কর ॥ ,৬৭॥ নয়দেবনন্দন দণ্ড এবংবিধবচনরচনাপুরঃসর সেই ভূমিদেবননদিনী 
মৃগলোচন। বরোরু অরজাকে শব করিতে লাগিলেন । অরজাও মৃহ্ক্রমে তাহারে কহিলেন ॥১৭৮॥ 

ইতি শ্রীবামনপুরাণে চিত্রাজদাপরিণয়নামক পঞ্চযষ্টি ডম অধ্যায় ॥ ৬৫ ॥ 

অরঙ্গ! কিলেন, রাজন ! আপনাকে আর অর্ধিক বলিয়। কি হইবে । কোন মতেই জাত্বগান 

করিতে পারিব ন|। আম্মপদান ন| করিলে, আমাকে ও আপন:কে পিতৃশাপ হইতে রক্ষা 
করিতে সমর্থ হইব ॥ ১॥ 

প্রহ্থারদ কহিলেন, রাজ! দণ্কের হূর্বদ্ধি ঘটিয়াছিল। এবং আত্মা ও চিত ক!মবশে 
উপহত হুইয়াছিল। সেইজন্য ভার্গবেজ্হুহিত। জরঙ্জা এইরূপ বিবাদ করিতে আন্ত 
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সবত মনধীঃ ২1 তাং কুত্বা! চাতচাঁরিজ্রাং মদাদ্ধঃ পৃথিবীপতিঃ। নিশ্চক্রামা শ্রম তল্মান্তীতস্5 
*গরং নিজং ॥ ৩ ॥ লাপি শুক্র, ঙ1.ততবী অরজা৷ রজসাল্লতা। আশ্রমাদথ নির্গত্য বহিজ্তস্থাবধো- 

মুখী ॥ 91 চিষ্য়ন্তী খপিতরং রূদতী চ মুকমুহঃ। মহ'গ্রহোপরুদ্ধেব পোহুণী শশিনঃ 
শরিয়া ॥ ৫॥ ততো বছুতিথে কালে সমাণ্ডে যচ্তকর্শাণি। পাতাল'দাগমচ্চুক্রঃ দ্বমাশ্রমপদং 
মুনি) ॥৬॥ আশ্রম চ দ্দৃুশে স্ুৃতামেত্য রজম্বলাং। মেঘলেখামিবাকাশে সন্ধ্যারাগেণ 
সংজিভাং ॥ ৭॥ তাং দুষ্ট পর়িপগ্রচ্ছ পুত্রি কেনা ধর্ষিতা । কঃ ক্রী্ডতি সর়্ে'ষেণ সমমাশী- 
বিষেণ ছি ॥৮॥ ক্কাগোব যামি হব গতঃ পাঁপক্কৎ স সুহুষ্ধরতিঃ ' কম্তাং শুদ্ধলমাচার।স্বিধবংসয়তি 
পাপরৎ ॥৯॥ ততঃ স্বপিতং দৃই1 কম্পধানাঁ পুনঃ পুনঃ। রুদ্তী ত্রীড়য়োপেতা মন্দং 
সদামুবাচ হ॥১৭৪॥ তবশি্ণ দণ্ডেন: বার্ধ্যমাণেন চাসকৃৎ। বলাদনাথা কদ্দতী নীতাহং 
বচমীয়ভাং ॥ ১১৪ এতৎপুন্ধা] বচঃ শ্রত্বা ক্রোধসংরক্তলোচনঃ | উপন্পৃন্ত শুঠিতৃত্ব। ইং বচনম- 
ব্রবীৎ ॥ ১২ ॥ বন্মাত্বেনাবিনীতেন মযাজ্ঞাভয়মুত্তমং। গৌরৰং চ তিরস্কৃত্য চ্যুতধর্্মারজাঃ 
কৃতা॥ ১৩ তম্মাৎ সরাষ্ঃ সবলঃ সভৃতে] বাহনৈঃ সহ। সপ্তরাত্রাস্তরাততল্ম নগ্রাং দুষ্ট? 
ভবিষ্যতি ॥ ১৪ ॥ ইত্যেবমুক্ত। মুনিপুজবোসৌ শণ্ড 1] সদ ম্বস্থৃত'মুবাচ। ত্বং পাপমোক্ষার্থ- 

মিইৈব পুত্র তিষ্ঠস্ব কল্যানি তপশ্চরস্তী ॥ ১৫॥ শপ্তেখং ভগবান্ শুক্রো দগ্ুমিক্ষকুনন্দনং। 

করিলে, তিনি বলপুর্বক তাহারে শ্ধিংশিত করিলেন ॥ ২ ॥ পৃথিবীপতি ও মদ্দবশে 
অন্ধ হইয়াছিলেন। রজার চরিত্র ভর করিয়া, আশ্রম হইতে বিণনর্গত-গ শ্বকীয় নগরে 
সম.গভ হইলেন ॥ ও ॥ তন্বী অরজ1 শুক্রপ্নতা ও রজঃপ্লত1 হইয়া, আশ্রন হইত বিনিক্রমণ 
করিয়], অধোমুখে অবস্থিতি করিতে ল'গিলেন ॥ ৪ & এবং ীয় পিতাকে স্মরণ করত, বারংবার 

রেশন করতে আরম্ভ করিলেন । মহাগ্রহ কতৃক উপরুদ্ধ শশিপ্রিয়া রে হিণীর স্যায়, ত হার 
শোচনীয় দশ। উপস্থিত হইল ॥ ৫ ॥ 

জনম্তর বহৃতিথ £ালপর্ধ্বরাঁনে বজ্ঞকর্্ম সমাপ্ত হইলে, শুক্র পতাল হুইতে স্বকীয় আশ্রমে 
আগমন করিলেন ॥ ৬।। অ গমন করিয়। দেখিলেন স্থীয় দৃহিতা অরঞ্জ। রজশ্বলা হই, সন্ধযা- 
রাঁগন গত আকাশবিহারী যেঘলেখার ন্যায়, আশ্রমপ্রান্তে অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ৭ ॥ তদর্শনে 
জ্রিজ্ঞাপা করিলেন, পুত্রি! (কান ব্যক্তি তোমারে ধর্ষিত কারয়াছে? কোন্ ব্যক্তি 

সরোধ আশীবিষের স্থিত ক্রীড়। করিতে উদ্যত হইয়াছে ?॥৮।॥ সেই পাপর্কৎ ও অতিমান্র 

ছুম্খতি পুকুব জদ্য কোথায় গেল? আমিই ব। আজি কোথ। যাইব? তুমি অতি শুদ্ধচ রিণী। 
ঞোন্ পাপাত্বা তোমারে বিধবংসিত করিল ?॥ ৯॥ 

অরজা স্বকীয় পিতাকে দর্শন ক'রয়), বারংবার কম্পিত হইতে লাগিলেন । এবং পোদন- 
পর়্ায়ণ ইইপ্সা, ধীয়ে ধীয়ে কছিংলন ॥ ১৯ ॥ আমি বারংবার নিবারণ ও রে।দন করিতে লাগিলেও, 
ভবদীয় শিষ্য দণ্ড অন?থ। আমায়ে বচনীয়তায় নিক্ষেপ করিল। ১১ 

পুত্রীর এই কথ শুনিয়1, শুক্রের লেখচনযুগল রোষৰশে অতিমঃত্র কষায়িত হইয়া উঠিল। 
তিনি শুচ হইয়া, উপন্পর্শনপূর্ববক বক্ষ/মাণ বাক্যে কধিলেন ॥ ১২ || যে.হতু, সেই দগ 
উদ্ধত হইয়া, আমার আজ্ঞা, ভয় ও গৌরব তিরস্কত করিয়1, অরআকে ধর্শ্র্ ॥১৩॥ এবং তাহারে 
নগ্ন দর্শন করিয়াছে. সেইহেতু সপ্তরাত্রমধ্যে রাঞ্জা, নৈম্, ভৃত্য ও বাহুনগণের সহিত ভন্মীভূত 
হইবে । ১৪৪ মুনিপুজব শুক্র এইরূপ বলিয়া দণ্ডকে শাপ দিয়া, অরজাঁকে কহিলেন, পুজি ! 
তুমি -পাঁপরেচনার্থ তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া, এইস্থানে অবস্থিতি কয় ॥ ১৫॥ 

_ ভগব!ন্; শুক্র এইরূপে ইচ্ষ।কুনদন দওংক অভিশপ্ত কারয়, দানব দগের উৎকৃষ্ট অ.লয় 
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জগাম সহি পাতাপং দানবালয়মুত্বমং ॥ ১৬।॥ দ্োহপি ভস্মসা্তুতঃ সরাষ্রফলবাহনঃ। 
মহুতা৷ হলগর্বধেণ পরুরাত্রাস্তয়ে তদা॥১৭ ॥ এবং তে দগুকারণ)ং পরিক্যাক্ষান্তি দেবতা:। 
আলয়ং স্নাক্ষসানাং তু কৃতং দেবেন শলৃমী ॥ ১৮1 এবং পরকলজাণি নয়ত্তি স্থক্কতাদপি। 
তন্মভৃতান্ প্রান্কৃতাংঘ্ত মহাত্তং চ পরাভবং ॥ ১৯ 1 তল্মাদন্বক ছুবুণতবর্ন কার্ধ।| তবত। ত্বিয়ং । 

প্রারৃতাপি পছেম্নারী কিমুতাহোদ্িননিনী ।২০৪॥ শঙ্করোপি নদৈত্যেশ শক্যো জ্েতূং 
ুয়াস্থরৈঃ। নশ্রষ্টমপি শক্যাসৌ কিমু যোধয়িতূং রণে ॥ ২১ ॥ 

পুলন্ত্য উবাঁচ। ইত্যেবমুক্তে বচনে তুদ্ধস্তাজ্রেক্ষণঃ "ম্বসন্। যাক্যমাহ সহাতেজাঃ 
প্রহলদং চাত্তকান্রঃ ॥ ,২। কিং ময়াঙৌ রণে যোত,ং শ্ন্িনয়মোন্থর । একাকী ধর্মময়হিতে) 
ভন্মারুণিতবিগ্রহঃ ॥ ২৩ ॥ নান্ধকে। বিভিয়াদিল্্রাঘানরেভ্যঃ কথঞ্চন | স কথং বুষপত্রাখ্যান্ধিতে- 
জিগ্ুরবেক্ষণাৎ, ॥ ২৪ ॥ ভচ্ছত্বান্ত বচে! ঘোরং প্রহসাদঃ প্রা নায়দ। ন সহ্াং গহাং ভব 

বিরুদ্ধং ধর্দতে্তঃ ॥ ২৫ ॥ হুতাশনপতঙ্গভ্যাং সিংহক্রোইকয়োরিব । গজেজ্মশকাত্যাং 
চ রুঝ্সপাষাণয়ে,ঝপি ॥ ২৬৪ এতেষামেব গদ্দিতং যাবদস্তরমন্তক । তাবদেবাস্তরং নাস্তি ভবতে 
ছি হরপ্য চ॥২৭॥ বারিতোহপি ময়! বীর ভূয়ে। ভূয়স্চ বার্ধ্যপে। শৃণুষ বাকং দেবর্ধেরসিতন্ 
মঞআনঃ ॥২৮ | যো ধর্ঘ্মশীলে। জিতযানরোবো বিদ্যাবিনীতো ন পরোপতাপী ম্বগাঃতৃষ্টঃ 
পরদারবখী ন তশ্য লোকে তয়মন্তি কিঞিৎ ॥ ২৯ ॥ ষে! ধর্মহীন; কলহপ্রিয়ঃ সদ পরে[পতাপী 

পাতালে গমন করিলেন ॥ ১৬ ॥ অনস্তর রাজ? দও অতিমাত্র বলগর্ধবশতঃ সপ্তরাত্রিমধ্যেই 

রাষ্ট্র বল ও বাহন হিত তল্মসাৎ হইলেন | ১৭ ॥ এই কারণেই দেবগণ দওকারণ্য পরিত্যাগ 
করিয়াছেন। এবং এই কারণেই ভগবান শল্তু উহাকে রাক্ষমিগের মিলর ক্রি: দিয়াছেন ॥১৯% 
পরকীয় রমণীর] এইরূপেই প্রান্কত পুরুষদিগকে স্তরুতত্রষ্ট করিয়া, ভ্মীতৃত ও অতিমাত্র পরাভূত 
করিয়া থকে ॥১৯॥ অতএব, অন্ধক ! তুমি দুর্বনদ্ধি করিও না। সামান্য রমণীও যখন দস্ধ 
করিয়৷ থাকে, তখন অদ্রিনন্দিনীর কথ। আর কি বালব? ॥২*॥ হে দৈত্যেশ! মহীদদেবকেওড 
জয় করা স্থান্থরগণণর সাধ্য নছে। তাহারে যখন দর্শন করিতে পার] ধায় না, তখন তাহার 

সহিত যুদ্ধ করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ॥২১॥ 
পুলস্ত্য কহিলেন, গ্রহন এইরূপ বলিলে, অন্ধক রোষাবিষ্ট হইয়া, কষায়িত লোচনে নিশ্বীস 

ত্যাগ করিয়া, মহাতেজে প্রহ্না।দকে ব'লতে লাগিল ॥২২ ॥ হে অন্থর! মহাদ্ষেয় কোন 
ধন্মই নাই। গাহার দেহ ভম্মে অরুণিত। সে একাকী আমার সহিত কি যুদ্ধ করিতে 
পাবিবে?1 ২৩॥ জদ্ধক শয়ং ইন্দ্রকেও ভয় করে না, মনুষ্যকে তাহার কোনরূপে ভয় হয় না। 

গভরাং বৃষথাহন মহা-দবকে কিরূপে ভয করিবে ?॥ ২৪॥ 
নারদ । গ্রহলাদ তাহার এইরূপ ভয়ঙ্কর কথ! শুনিয়া, কছিতে লাগিলেন, তুমি যাহা 

বলিলে, তাহ! .গমন বন্মবিকুদ্ধ, দেইরপ, সর্বথা অর্থবহিভূতি। এই কারণে অতিমান্ নিনদ- 
নীয় বলিয়া, কোন অং.শই সহা করিতে পারা যায় না।২৫॥ অগ্নি ও পতঙ্গ, সিংহ ও শৃগ।ল, 
গঞ্জেন্্দর ও মশক, ন্বর্ণ ও পাষ'ণ॥ ২৬॥ এই কলের বাবৎ প্রভে্দ উল্লিখিত হইয়াছে, 
হে অন্ধক! মহার্দেখ ও তোমাতে তাবৎ প্রভেদও লক্ষিত হয় না) ২৭1 এই কারণেই, 

হেবীর! আমি তোমাংর বারস্বার বারণ করিয়াছি এবং করিতেছি। মহা দেবধি অনিষ্ঠ 
যাহ। বলিয়াছেন, শ্রবণ কর ॥ ২৮॥ তিনি বলিয়াছেন, ঘষে ব্যজি ধর্মশীন এবং অভিমান ও 
কোষ জয় করিয়াছে, এবং ষে ব্যাক্তি বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ও কখন কাহারও সম্তাপ ঘা ফ্লেশ সমুৎ- 
পাদন করে না; এবং যে ব্যক্তি শ্বদারতু্ট ও পরদারপরাদুধ, লংসারে তাহা ফিছুমা ভয় 
নাই ।২৯।॥ যে ব/ক্তি ধর্শাহীন, কলহৃপ্রিক়, সর্বদা! পঞক্লোপতালী) ক্রুতহীন ও শান্ববর্জিত এব: 



২৯৪ বামনপুরাণম্। [ ৬ম, অধ্যায়ঃ। 

শ্রুতশান্ববর্জিতঃ ৷ পরার্থদার়েপ্প,রবর্ণসংগমীলুখং স বিন্দেক্ল পরত্র চেহ ॥৩* ॥ ধর্মাবিতো- 
ইতৃত্তগবান্ গ্রভাকপ্ঃ সংত্যক্তরোধশ্চ মুনি: স বারুণিঃ | বিদ্যািতোতুক্মনরকরপু্ঃ শ্বযারসংতু- 
মনাস্তগন্তযঃ ॥ ৩১ এতানি পুখযানি কৃতান্তমী ভর্ন পাপবদ্ধ। হু কুলক্রমোত্তণা। তেজোন্িতাঃ 

শাপবরক্ষমাশ্চ জাতান্ত সর্কে জ্থরসিদ্ধপূজাঃ ॥ ৩২ ॥ অধর্খযুক্তোদগমিতো বভ্ববিভূশ্চ নিত্যং 
কলহপ্রিফোড়ৎথ। পরোপতভাপী নমুচ্ছিরাম্মা পরাবলেপ্ী সনবে1 ছি রাজ1॥ ৩৩৪ পরার্থ- 

লিগ্দ ক্ষিক্চিজে হিরণ দৃক মূর্খশ্চ ভল্গাপানথজ: সুতুন্মতি: । স্বর্ণ গা য৫রুত্বমেখীজ1] এতে বিনেশু- 
হ'নয়াৎ পুর হি॥ ৩৪1. তল্যান্ধ্দোী ন' সংত্যাজে] ধর্খো। হি পরম] গতিঃ। ধর্মহীনা নর! 
যাড বৌর'ং রং মহৎ ॥৩৫॥ ধর্শস্ত গদিতঃ পুভন্তারণং দিবি চেহ চ। পতনায় তথাধর্ঘ 
ইঞলোকে পঃত্র চ॥৩৬৪॥ ত্যাজ্যং ধ্সব্বিঠৈন্নিত্যং পরদারোপসেবনং। নয়স্তি পরদারাস্ত 

নরকা,নকবিংশতিং। সর্কেষঃমেব বর্ণানামেষ ধর্ম ইঞ্চোচাতে ॥ ৩৭ & পরার্থপরদারেযু যন্ত 
বছ্ছাং করধ্যতি। মধাতি নরকং ঘে'রং রৌরবং বন্থগঃ সমাঁঃ ॥ ৩৮ & এবং পুর] সুরপতে 

দেবর্ষিরপিতোব্য়ঃ| প্রা ধর্বব্যবস্থানং থগেন্দ্রায়ারণায় [হ॥৩৯॥ তল্মাভ, দুর্নতে। বর্জেৎ 
পরদার ছিঃ ক্ষণঃ | নযস্তি নকৃত প্রজ্ঞং পরদারাঃ পরাভবং ॥ ৪০ ॥ 

পুলস্ত্য উবাচ। ইত্যেবমুক্তে বচনে প্রহলা্ং প্রাহ চাদ্ধকঃ। ভবান্ ধর্মপরত্ত্েকে। নাহং 
ধর্ং সমাচয়ে ৪5৪১ ॥ ই-ত্যব মুক্ত প্রহ্াদমন্ধকঃ প্রাহ শহ্বরং। গচ্ছ শঙ্বর শৈলেন্্রং মনদরং 

যেব্যক্তি পরদার ও পরধ'ন €লাভপরায়ণ এবং যে ব্যক্তি অবর্ণসঙ্গমী, সে ইহলোক ও পরলোক 
কৃত্ধাপি সুখী হইতে"প রে না॥৩০॥ এই ক'রণে ভগৰ'ন্ প্রভাকর ধশ্মান্বিত হইয়াছেন। 
এই কারণে মহর্ষি 'বাক্ষশি রোব ত্যগ করিয়াছেন। এই কারণে স্ুর্ধযনন্মন মন্থু বিদ্যা স্বত 
হইয়াছেন। এবং এই কারণেই অগস্ত্য শ্বগারপত্তাষ অবলম্বন করিয়াছেন || ৩১ ॥ এই সকল 
মাহাত্বা কুলক্রমোক্তি অন্থস রে পাপে বন্ধ নছেন সর্বদ।ই তত্তৎ, পুণ।ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত, সেইঙ্গন্তই 

তেজন্বী হই 'ছেন, সেইজন্যই শাপ ও বরদানে ক্ষমতালাভ করিয়'ছেন, এবং সেইজন্যই সকলে 

সুর ও সিদ্ধগণেরও পৃদ্ন:য় হইগাছেন ॥৩২ ॥ উদ্গোমিত নিত্য অধর্শ্যুক্ত হইয়াছিল । বিভুও 
নিত্য কলছে অতিমাত্র মাসক্ত ঠিল। ছুরাত্বা নমুটিও নিত্য পরের সন্ত।প সমুস্তাবন করিত। 
রাজা সনকও নিত্য অঠিমাএ গর্কিত ছিল ॥ ৩৩ ॥ হিরণ্যাক্ষও নিত্য পরধনে লোভ করিতেন। 
ভাঙার অনুজও মূর্ধ ও অতিশয় দুশ্বতি ছি.লন। এবং মহ'তেজ যছুও সর্ধদ] স্থবর্ণহরণ করি- 
তেন। এইরূপ অন্যায়বশহঃ তাহাদের সকলেরই বিনাশ সংঘটিত হইয়াছে ॥ ০৪ ॥ অতএব 

কোন মতেই ধর্ম ভ্্যাগ করিবে না, ধর্মই পরমগতি । ধর্মবর্জিত হইলে, লোকমাত্রেই মহা- 
রৌরবে গমন করিয়' থাকে ॥ ৩৫॥ ধর্মই পুকষকে ম্বর্গে ও মর্কে উদ্ধার করে। এবং অধর্থাই 

তাহাকে ইহলোকে ও পরলোক্কে পা তত করিয়! থকে ॥ ৩৬॥ ধর্্মা বত ব্যক্তিগণঃনিত্য পরদার- 
নেবা, পরিহীর করিবেন। কেননা, পরদ'র একবিংশতি নংকে নিপাতিত করে। লমুদ।য় 

বর্ণের ইহাই একমগত্র পবিত্র ধর্ম বলি€1, উল্লিখিত হইয়া! থাকে ॥ ৩৭ ॥ যে ব্যক্তি পরার্৫ে ও পর- 
দায় কাষন। করে, তাহাকে বক্ছবৎসর তয়ঙ্কর রৌরবনরক তোগ করিতে হয় ॥ ৩৮| দেবর্ষি 

অসিত পূর্বে এইরূপে গরুড় ও অরুণ উভয়কে ধর্মবাবস্থান নির্দেশ করিয়াছিলেন ॥ ৩৯ ॥ এই 
কারণে বিচক্ষণ ব্য'ক্ত দূর হইতেই পরদার বর্জন করিবেন। পরদার নিক্ৃতপ্রজ্ঞ ব্যকিক 
পরাভূত করিয়া! থাকে ॥ ৪*॥ 

পুলব্ত্য কহিলেন, গ্রহ্নাদ এইরূপ বলিলে, অন্ধ তাহারে কহিল, আপনিই একমাত্র ধর্ম- 
পরায়ণ। অতএব আপনি ধর্মের অস্থুষ্ঠান করুন। জামি করিব না॥ ৪১॥ প্রহ্নাদকে এই 
কথা ব্লিয়া, সেশশ্বঙ্ধকে কহিতে লাগিল, শহর । তুমি শৈলেন্দ্রমন্দরে গমন করিয়া, শঙ্করকে 
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বদ শঙ্করং॥৪২॥ ভিক্ষে|কিমর্থং খৈলেম্্রং স্বর্গভূলাং দকনায়ং। পরিরক্ষপি কেনাদ্য তে 
বদন! ব্ন্ব মাং। ৪৩ । তিষ্নত শানে মহাং দেবা শক্রপুরোগমাঃ । তৎ কিমর্থ* নিবস্সে মামনা- 
দৃত্যমন্দরে ॥ ৪৪ ॥ শ্যদীষ্টস্তব শৈলেম্দ্রঃ ক্রিয়তাং বচনং মম। যেয়ং ছি ভবতঃ পত্ধী ল1 মে শীহং 
প্রদীয়তাং ॥ 9৫ ॥ ইত্যক্তঃ ল তদ। তেন শম্বরে! যন্দরং ভ্রুতং । জগাম তত্র যত্রান্তে সহ 
দেব্যা পিনাকধৃক || ৪৬ ॥ গত্বোবাচান্ধকবচে1 যাখাতথ্যং দনোঃ স্থতঃ। তমুতরং হরঃ প্রাহ 

শৃথস্ত্যা গিরিকল্ঞয়] ॥ ৪৭ ॥ মমায়ং মন্দরে! দত্ত: সহত্রাক্ষেণ ধীমতা। তর শক্তোন্যি স'ত্যক্ত,ং 
বিনাজ্ঞাং বৃত্রবৈত্রিণঃ ॥ ৪৮ ॥ যচ্চাত্রবীন্দীরতাং মে গিরিপুক্রীতি দানবঃ। তদেবা যাতু বং 
কামং নাহং ধারয়িভুং ক্ষম£ || 3৯ |॥ ততোহ্ব্রবীদিগরিন্থত] শ্বরং সুনিসত্তম। ব্রহি গত্বাত্ধকং 
বীর মম বাক্যং বিপশ্চিতং | ৫৯ || অহং পদাতিঃ সংগ্রামে ভবানীশম্তদা। ছি নৌ। প্রাণদ্যুতং 
পরিন্তীর্ধ্য যো জেব্যতি দ লগ্ন্যতে | ৫১ ॥  ইত্যেবনুক্তো মতিমান্ শশ্বরোন্ধকমাগম্চ। 
সমাগম্যাত্রবীদ্বাকাং সর্বং গৌর্ধ্যা চ তাষতং || ৫২॥ তচ্ছত্বা দানবপতিঃ ক্রোধদীপ্তেক্ষণঃ 
শবসন্। সমাহ্যাত্রবীদ্ধাক্যং স্র্ষ্যোধনমিদং বচঃ ॥। ৫৩।। গচ্ছ শীত্রং মহাবাছে। তেরীং সান্নাহিকীং 
দ়্াং। তাড়য়ন্বাদ্য বিশ্রবন্দুঃশীলামিব ফোবিতং || ৫৪ ॥॥ সমারদিষ্টোন্ধ'কনাথ ভেন্বীং ছুর্ষে।াধনো! 
বলাৎ। ভাড়যামাস বেগেন যথ| প্রাণেন ভূর়সা ।। ৫৫|| স! তা'ড়ত1 বলবতা ভেরী ছুর্যোধনেন 

ছি। সন্বান ভৈরবাকারং রৌববং রাসভী যৎ1।। ৫৬ || তথ! তং দ্বরমাকর্ণ/ সর্ব এব মহাস্থরাঃ। 
সমায়াতাঃ সভ:ং তুর্ণংকিমেতদিতি বাদিনঃ || ৫৭।। যাথাতথ্যং চ তান্ সর্বানাহ সেনাপতির্বলী। 

বল ॥ ৪২॥ হেভিক্ষো1! তুমি কিজন্য দ্বর্গতুল্য, সকন্দর মন্দরের রক্ষা! করিতেছ ? তোমার 

অভিপ্রায় কি, নির্দেশ কর ॥ ৪৩ ॥ ইন্ত্রপ্রমুখ অমরগণ সকলেই অমার আজান্বন্তী। তবে 
তুমি কিরূপে আমাকে অবজ্ঞা করিয়া, মন্দরে বাস করিতেছ ?॥ 8৪ ॥ যদি শৈলেন্দ্র মন্দার 
তোমার একাস্তই মনোমত হইয়। থকে, তাহা হইলে, যাহা বলতেছি, কর। এই যিনি তোমার 
পত্রী, শীঘ্র তাহাকে আমায় প্রদান কর ॥ ৪৫ ॥ 

শম্বর এইরূপ জাই হইয়া, ভগবান ভব যেখানে ভৰানীর লহিত বিরাজ করিতোছন, সেই 
মন্দরে সত্বরে গমন করিল ॥ ৪৬॥ গমন করিয়া, জন্ধক যেঞ্চপ বলয়। দিয়া ছল, যথাযথ 
মহাদেবের গোচর করিল ॥ মহাদেষ পার্বতীর লমক্ষে উত্তর করিলেন, ধীমান্ ইন্দ্র অমারে 
এই মনর প্রদান করিয়াছেন। অতএব, তাহার আজ্ঞা ব্যতীত আমি ইহ। ত্যাগ করিতে পার 
ন11 ৪৭ | ৪৮।| আর, যে, গিরিপুত্রীকে জামায় দাও, বলিয়াছে, তাহার উত্তর এই, ইনি 

স্ব ইচ্ছায় গমন করুন। আমি ধরিপ্া রাখিতে পারিব না ॥ ৪৯.॥ হে মুনিসত্তম ! তখন গিরি হুতা 
শশ্বরকে কহিলেন, হে বীর! তুমি গমন করিয়।, সেই বিপশ্চিৎ অন্ধককে আমার কথ! বল ॥৫০॥ 
আমি সংখামে পদাতি । তুমি ও মহাদেব উভয়ে প্রাণরূপ দৃাতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়া, তোমাদের 
মধ্যে যে বাক্তি জয় করিতে পারিবে, সেই আমারে পাইবে | ৫১ ॥ 

মতিম ন্ শন্বর এইরূপ উক্ত হুইয়া, অন্ধকের নিকটে আসিয়া, গৌরীর প্রযোজিত বাক্য 
যথাযথ নির্দেশ কহিল ॥ ৫২॥ তাহাঁ শুনিয়া, দানবপতি অন্ধক ক্রোধে দীপ্তলোচন হইয়া, 

নিশ্বাদ ত্যাগ করিয়া, ছুর্ষেযাধনকে আহ্বানপূর্বক কহিল ॥ ৫৩০1 মহাবাছে।! ভূমি গমন 
করিয়া, এখনই যুদ্ধপজ্জার উপযোগিনী দৃঢ় ছুক্কৃভি, দুঃশীল। যোবিতের ম্যায়, সবিশ্রন্তে ভাড়ন! 
কর ॥ ৫৪॥ ছূর্য্যোধন অন্ধকের আরশ পাই, বলপূর্ব্বক্ক সবেগে থা প্রাণ দৃঁঢ়রূপে ভেনী 
তাড়িত করিল । ৫৫ ॥ বলবান্ ছৃর্য্োধন কর্তৃক তাড়িত হইয়া, সেই তেরী, রাসভীর ন্যায়, 
তৈরবাকারে বারম্বার শব করিতে লাগিন ॥ ৫৬ & সমুগণগ হাস্থর সেই নম্বর আকর্ণন করিয়া 
কিজন্য ভেরী বাদিত হইতেছ, এইরূপ বলিতে বলিতে, সত্যে মভাস্কলে মযাগত হইব ॥ ৫৭॥ 



২১৯৬ বামনপুরাণম্ | [৬৬ম, অধ্যায়ঃ । 

তে চাপি খপিনাং শেষ্ঠাঃ সমপন্ধা যুদ্ধকাঙ্কিণঃ ॥ ৫৮ ॥ সহাদ্ধক] নির্যযুস্তে গঠঅকুষ্টর্ঘখৈল্তৈঃ। 
অন্ধকে। 'রথমাস্থার পঞ্চনহ্য প্রমাণও ॥ ৫৯ ॥ জ্র্যতথকম্য পরাজেতুং কৃতবুদ্ধিরবর্ঘনির্যযৌ। 
জন্ভঃ কুজন্তে। ছুওস্চ ভূছওঃ শদ্বয়ো! বলি; ॥ ৬০ ॥ বাণঃ কার্তস্বরে। হস্তীহধ্যশক্রর্মরহে।দরঃ | 
আভঃশভুঃ শিবিঃ শানে বুষপর্ববা বিরোচনঠঃ ॥ ৬১ ॥ হয়গ্রী?ঃ কালনেমিঃ দংহাদং কাশমাশনঃ। 

সরভশ্চৈব সধলে! বলো বৃত্ধশ্ঠ বীর্ঘযবান্ ॥ ৬২। ছুর্ষযাধনশ্চ পাকশ্চ বিপাকঃ কালশম্ব রৌ,। 
এতে চান্যে চ বছষে। মহাবীর্যযা মহাবলাঃ। প্রজগ্ম,কৎনুক! যোদ্ধ,ং নানাযুধধয়] রণে ॥ ৬৩॥ 
ইথং ছয়াঝা! দহুদৈত্যপালভ্তদান্ধকে।:. যোদ্ধমনা হয়েপ। মহাচলং মনদরমত্যুপেরিবান্ স কল- 

পাশাবশিতোপি মন্দধী; ॥ ৬৪ ॥ 
ই ত শ্রীবামনপুরা€দ ১ রব গ্রাঁতুর্ভাবে অন্ধকণৈন্যনির্ধাণং নাম ঘট বঠিতমোহ্ধ্যায়ঃ ॥ ৬৬। 

সপ্তষপ্টিতমোহ্ধ্যায়ঃ | 
পুলন্ত্য উবাচ । হরোপি সমক্লালন্নঃ সমাহুয়াথ নন্দিনং। প্রাহ মন্ত্রযশৈলাদে যে স্থিতান্তব 

শানে ৪৯, ভতে। মহুশংচনান্নন্দী ভূর্মতরঙগতঃ। উপন্পৃশ্থ জলং শ্রীমান্ সম্মার গণনায়- 
কাছ ॥২ ॥ নন্দিন। লংস্বতা: সর্কে গণনাথা: সহত্রশঃ। সমুৎ্পত্য স্বরাধুক্ত £ প্রধতাম্মিদশে- 
শ্বয়ে ॥ ও ॥ অগভাংশ্ত গণারন্দী কতাঞ্জলপুটোব্যয়ঃ | সর্ববাশ্লিবেদয়। মস শঙ্করায় মহাত্মনে ॥ ৪ ॥ 

নন্দিরুৰাচ। “্ঘানেতান্ পঞ্তলে শভো ব্রিনেত্রান্ জটলান্ শুচীন্। এতে রুদ্রা ইতি 
খ্যানাঃ কোট্যত্থেঘাদশৈব হা যানরাক্তান্ পশুসে য;ন্ শর্দ বিডিরিজার্ । এতেষ।ং 

আচ আসত স্পা -শ্াশ্ীশীশিটি সা ৮ শাক ও ১০ সপ 

বলী সেন।পতি তুর্য্যোধন ভাহাদিমকে যথাতথ্য বিজ্ঞাপিত করিল। তখন সেই বলিশ্রে মহ।- 
স্থ্নগণ যুদ্ধবাসঞাবশংব্ধ ও বন্ধলন্নাহ্ হুইয়! ॥ ৫৮।| জন্ধকের সহিত গজেন্দ্রে, অশ্ব, উদ্টে ও 
রথে আরোহণ করি;1, বিনিরগগত হইল | জন্ধক শ্বয়ং পঞ্চনগ্প্রমাণ রথে অধিরূঢ় ॥৫৯॥ ও 

মহাদে.খর পযাজর়ার্থ ক্ৃতবুদ্ধি হইয়া], নির্গমন করিল। তৎকালে চত্ত, কৃজভ, তুণ্ড, তুহুণু, 
শন্বর, বলি ॥ ৬০ ॥ বাণ, কার্ডন্বর। হুন্তী, সুর্ধযশক্র, মহোদর, অয়ঃশঙ্কু, শিবি, শাহ, বৃযপর্বা, 
বিয্োচন ॥ ৬১ ৪ হয়ত্রীর, কালনেমি, সংস্থাদ, ক.লনাশন, সরভ, নৃধল, বীধ্যবান্ বৃত্র ॥ ৬২ 
ছর্ধ্যোধন, প.ফ, বিপাক, কাল ও শম্বর ইহার] ও অন্যান্য মহাখল মধাবীর্ধয বহুসংখ্য দানব 
বিবিধ আম্ুধ ধারণ করিয়া, বুদ্ধক।যনার গমন ক.রতে লাগিল ॥ ৬৩॥ হুরাত্ম। 'নুদৈত্যপতি 
'অন়্ক হুর্ঘঘদ্বিপরতস্্র ও কাণ্পাশে অবশিত হুইয়াছিল। সেইজন্য এইরূপে মহ দেবের নাহত 
যেদ্ব,মন। হুইযা, মহ্থাচল মনরে অভ্যাগত হুইল | ৬৪ ॥ 

ইতি গ্রীবামনপুক্কাণে অন্ধকসৈন্যনির্যাণন,মক যট্যষ্ট্ি$ম অধ্যায় ॥ ৬৬॥ 

পুজন্ত্য কহিলেন, ষহাদেষও সমরাসন্ন হইয়া» নন্দীকে আহ্বান করিয়! কহিলেন, যাহার 
তোমার আক্ঞানুবেতী, ভাহাদের সকলকেই আমন্ত্রিত করু॥ ১॥ 

মহাদেবের আদেশান্থ রে নন্দী অতি সত্বরে গমন ও জল উপস্পর্শন করিয়া, গণ.য়কদিগকে 
স্মরণ কলিকে লাগিল ॥ ৭॥ স্মরণ করিবাম,ত্র সহ সহ্ত্র গণনার়ক সকলেই গতি সত্বরে 
সমুপক্থিত হয়া, ভিদশেশ্বর দহাঁদেবকে প্রণাম করিল ॥৩॥ তখন নন্দী কৃতাঙ্গলিপুট হইয়া 
মং শ্ধরক্ষে ত/ছাদের আগনবৃত্বাস্ত আাঁনাইল | ৪ &. এবং বলিতে লাগিল, হে শস্তে1! 
আপকি এই যে জট।জ্টমগ্ডিত, চম্বভাৰ, কিনেন গদসফঘ.ক দ্েখিতেছেন, ইহার রুত্্রনামে 
বিগ্যাত । ইহাদের লংখ) একার্দশ কেটি ॥ ৫. . এই. থে শার্দ লদমবিক্রসম্পর্, বানরসুখ 



১৭ম, অধ্যায়ঃ | এ বামনপুরাণম্ । ২৯৭ 

ঘ্ধারপালাশ্চ সঙ্জমানা যশোধনাঃ ॥৬॥ বণ্মখান্ পশ্তুশে যাংশ শক্তিপাণীন্ শিখিধবছান্। ফট, 
চ যট্িন্তথ! কোট্যঃ স্কন্দনায়ঃ কুমারকান্॥৭॥ এতাবত্যন্তথা কোট্যঃ শাখনাঃ বড়াননা: | 
বিশাখাস্তাবদেবোক্তা! নৈগমেয়াশ্চ শঙ্কর ॥৮॥ সপ্টকে।টিশতং শভে! অমী বৈ প্রমথোত্তমাঃ। 
একৈকং প্রতি দেবেশ তাবত্যো হাপি মাতর: ॥ ৯॥ ভন্ম[রুণিতদেহাম্চ ত্রিনেতত্াঃ শৃলপাণয়ঃ | 
এতে শৈব ইতি প্ররে।ক্তান্তত্র চোক্ত! গণেশ্বরাঃ ॥ ১০ ॥ তথা পাশুপতাশ্চান্তে ভস্ম প্রহরণ! 

বিভো। এতে গণাস্তনংখ্যাতাঃ পাহাধ্যার্থং সমাগতাঁঃ॥ ১১ ॥ পিনাকধারিণে। রৌদ্রা গণাঃ 

কালমুখাঃ পরে। তব ভক্তাঃ সমায়াতা জটামগুলিনোধুনা ॥ ১২॥ .খটাঙ্গযে'ধিনে বীর] 
রক্তচন্দনভূষিতাঃ। ইমে প্রাপ্তা গণা যোদ্ধ,ং মহাত্রতিন উত্তমাঃ॥ ১৩ ॥ দিগ্ামসো মৌলিনশ্চ 
ঘণ্টাগ্রহরণাঃ পরে। নিরাশ্রয়া নাঁম গণাঃ সমায়াতশ্চ হে বিভো॥ ১৪ সার্দদিনেত্রাঃ 
পন্মাক্ষাঃ জীব সান্কিতবক্ষলঃ । সমায়াতাঃ খগারাঢ়া বুষভধ্বজিনোহব্যয়াঃ ॥ ১৫ ॥ মহাপাশু- 

পতা নাম চক্রশূলধরাপ্তথা । ভৈরবে! বিষুন1 সার্ধমভেদেনাচ্চিতো। হি যৈঃ ॥ ১৬ ॥ ইমে মৃগেন্দর- 
বদনাঃ শৃলবাণধন্ুদ্ধরাঃ। গণাস্ত্প্রোমসংভূতা বীরভদ্রপুরোগমাঃ ॥১৭॥ এতে চান্যে চ 
বহবঃ শতশোহথ সহম্রশঃ। সাহায্যার্থভ্তবাযত। যথাপ্রীতাদিশন্ব তান ॥১৮॥ ততোভ্যেতা 
গণাঃ সর্ব প্রণেমুব্ষকেতনং। সত্কারেণৈব চ গণাঁন্ সমাশ্বাস্যোপবেশপ্নৎখ। ১৯] মহা- 

পাশুপতান্ দৃ্। সমুখ'প্য মহেশ্বরঃ। সংপরিদজতাধ্যক্ষাংন্তে গ্রণেমুর্মহেশ্বরং ॥২০॥ ততস্ত- 

গণসকলকে অবলোকন করিতেছেন, ইহার! উহাদের দ্ধারপাল। ইহার সকলেই যশোধন 
এবং সকলেই সঙ্জমান হইযা, অবাহতি করিতেছে ॥ ৬॥ এই হে ষণমুখ, পশখিধ্বজ, শক্তিহক্ত 
কুমারকদিগকে দেখিতেছেন, ইহারা ক্ষন্দনাংম বিখাত। ইহাদের সংখ] যট্বষ্টি কোটি ॥ ৭ ॥ 
শাএনামে বিখ)াত বড়ানন গণপকলগ সংখ্যায় বট্ষ্টিংকাটি। হে শঙ্কর! বিশাখ ও নৈগমেয 
নামক গণলকলও ষট্যট্টি.কাটি বলিযা বিখ্যাত আছে ॥ ৮॥ হে শত! এই প্রমখশ্রেষ্ঠ গণের 

সংখ্যা সপ্তকোটিশত | হে দেবেশ! ইহাদের একৈকের প্রতি তাবৎসংখ্যক ম,তৃক1 আছেন ॥৯॥ 
এই শৃলপাঁপি, ত্রিনেত্র, ভল্ম রুণিতদেহ গণ্শ্বর মকল শৈবনামে বিখ্যাত ॥ ১০ ॥ হে বিভে।! 
ইহাদের নাম পাশুপত্ গণ। ইহাদের ভস্মই প্রহরণ এবং ইহাদের সংখ্য। নাই। ইহারা 

সাহায্যার্থ আগমন করিয়াছে !। ১১॥ এই কালবদদন, পিনাকধারী অপর রৌদ্রগণ আপনার 
প্রতি ভক্তিসম্পন্ন; ইহারাঁও আসিয়াছে ॥ ১২॥ এই মহাব্রতীনামক গণলকল যুদ্ধার্থ উপস্থিত 
হইয়!ছে। ইহ'র। খট্টাঙ্গযোধী, বীর ও রক্তচন্দনে ভূষিত ॥ ১৩॥ হে বিভো! এই পিরাশ্রয- 
নামক গণমকলও আপিরা উপস্থিত হুইয়াছে। ইহারা দিগুবন্স, মোলীধারী এবং ঘণ্টাই ইহাদের 
প্রহরণ ॥ ১৪ ॥ বুষভধ্বজী গণসকল৪ আসিয়াছে । ইহার সকলেই স্দিনেত্র ও পদ্বাক্ষ, 
সকলেই শ্রীবৎসাঙ্কিত-বক্ষোবিশিই এবং মকলেই খগারূঢর; ইহাদের বিন শ লাই, ক্ষয় নাই 8১৫ 
এই মহাপ,শুপতনামক গণসকলও উপস্থিত হইয়াছে। ইহার] খিষুদর সহিত অভেদে মহা,দবের 
আরাখন। করিয়! থাকে ।১৬॥ আপনার রে!ম হইতে সম্ভৃত বীরতদ্রপ্রমুখ এই গণসকলও 
আগমন ক।রয়াছে। ইহার সকলেই মিংহের গ্যায় বদনবিশি্ই ও সকলেই শৃলবাণধন্টুদ্ধর ॥ ১৭ & 

এতত্তিন্ন, অন্যান্ত শত শত ও ₹হত সহক্র গণও আপনার সাহায্যার্থ সমাগত হইয়াছে। জাপনি 
যথাপ্রী,ত ইহার্দগকে আদেশ করুন।। ১৮ ॥ 

নন্দী এইরূপ পরিচয় |দলে, গণসমূহ মকলেই: দম্মুখীন হইয়', বৃষকেতনকে প্রণাম করতে 
লাগিল। [তিনি সৎকারপ্রদর্শনপুরঃদ্র তাহাদের স্লকেই বিশেষ আশ্বস্ত করিয়া, উপবেশন 
করাইলেন |! ১৯॥ তন্মধ্যে তিন মহাপাশুপতনামক গণ.দগকে দর্শন ও সমুখ:দিত করিয়া, 
তাহাদের অধযক্ষদেগকে গাঢ়বূপে আলিঙ্গন কাঁরতে লাগিলেন। তাহার! তাহারে প্রণান্ 

৩৮: 



৯৮ বামনপুরাণম্। [ ৬৭ম, অধ্যায়ঃ । 

দদুততমং দু সর্ধবে গণেশ্বরাঃ | ল্মবিস্মিতান্তদ! হাসন্ কিমিদং চিত্তয়ংঘ্িতি ॥ ২১ ॥ 
বিশ্মিতাক্ষান্ গণান্ দৃই! শৈলাদির্ষোগিনাং বরঃ। প্রাহু গরহস্য দেবেশং শৃলপাণিং গণা- 
ধিপঃ ॥ ২২ &॥ বিশ্মিতা হি গণ! দেব সর্ব এব মহেশ্বর। মহাপাশুপতানং হি যত্বয়ালিঙ্গনং 
কৃতম্ ॥২৩॥ তেষাং মহাদেব স্ফটং ত্রলোক্যবুংহকপ্ধিকং। রূপং জ্ঞানং বিবেকঞ্চ তদ্ধদ- 
স্থেচ্ছর বিভে1 ॥২৪॥ প্রমথাধিপতের্ববাক্যং বিদ্বিত্বা ভূতভাবনঃ | বভাষে তান্ গণান্ সর্ববান্ ভাবা- 
ভাববিচারিণঃ ॥ ২৫ ॥ 

রুদ্র উবাচ। ভবত্তির্ভ:ক্তসংযুক্তির্থরে! ভাবেন পুজতঃ। অহঙ্করবিমুটৈশ্চ নিন্দত্তি- 
কষবং-.পদং ॥২৬॥ তেনাজ্ঞানেন ভবতাং সাদৃশ্যং হি নিবারিতং। যোছং স ভগবান্ 
বিবুর্ষঞ্চাসৌ সোহমব্যয়ঃ ॥ ২৭ & নাবাভঠাং বৈ বিশেষোন্তি এক] মূর্তিদ্িধা স্থিতা। তদমীভি- 
ন'রবান্রৈর্ভক্তিভাবযৃতৈর্গণাঃ ॥২৮॥ যথাহত্বৈ পরিজ্ঞাতো ন ভবস্তিস্তথা হুরিঃ। যথ| 
বিনিন্দিতো হন্মাত্তবত্তমূ ঢবুদ্ধিভিঃ ॥ ২৯ তেনজ্ঞানং হি বে! নষ্টং ন।তম্ালিজিতো ময়]। 
ইত্যেবমুকে বচনে গণাঃ প্রোডম্বহেশ্বরং ॥ ৩০ &  কথং ভবান্ সহৈক্যংহি সংস্থিতো|। জ্ঞান- 
নির্মলঃ। কক্ষটিকসংকাশঃ শান্তঃ শুরু নিরঞ্জনঃ॥৩১॥ স চাপ্যঞ্জনসঙ্কাশঃ কথন্েনেহ 
যুজ্যতে । তেষং বচনমর্থাদ্যং শ্রত্বা জীমৃভকেতনঃ ॥ ৩২ ॥ বিহস্ মেঘগম্ভীক্ং গণানেবমুবাচ 
হ। শ্রয়ভাং “সর্বমাধ্যাস্যে শ্যশোবর্ধনং বচঃ॥ ৩৩ ॥ ন ত্বষোগ্যাশ্চ যুয়ং হি মহাজ্ঞানস্য 

করিল ॥২০। এই জদ্ভুততম ব'পার দর্শনে সমুদায় গণেশ্বরবর্গ নিতান্ত বিস্মযাবিষ্ট হইযা, চিন্তা 
করিতে লাগিল, এরুপে আলিঙ্গন করিয়, আদরাতিশয় প্রদর্শন করিব|র ক'রণ কি?॥২১॥ 

যোগিবর নন্দী শাহা“দগকে বিশ্মিত দেখিয়া, হাস্য করিযা, দেবদেব শৃক্গপাণিকে নিবেদন 
করিল। ২২ ॥ হে দেব মহেশ্বন ! আপনি মহাপাশুপত্দিগকে আলিঙ্গন করাতে, অন্তান্য গণ 

সকল বিস্মিত হইয়। উঠিয়:ছে ॥ ২৩॥ অতএব, হে মহার্দেব! মহাঁপাশুপতদিগের ভ্রৈলো- 
ক্যের সমৃদ্ধিপাধক জ্ঞান, রূপ ও বিবেক শ্বেচ্ছঃহ্বসারে বলিতে আজ্ঞা হউক || ২৪ । 

প্রমথাধিপতি নন্দীর বাক্য বিদ্বিত হইয়া, ভূতভাবন ভব ভাব'ভাখবিচারদমর্থ সমবেত গণ- 
সকলকে বলিতে লাগিলেন ॥ ২৫॥ তোমর। অহঙ্কৰরে হতজ্ঞান, সেইজন্ত বৈষ্ণবপদের নিন্দায় 
প্রবৃত্ত ও ভক্তিসংযুক্ত হইয়|, ভাবভরে হরের পুজা] করিয়া থাক ॥ ২৬॥ আমিই মেই ভগবান্ 
বিষ্ট এবং সেই ভগবান্ বিষুই আমি। এইকূপে আম:দের পরস্পরের যে সাদৃশ্য আছে, 
এরূপ অজ্ঞানপ্রযুক্তই তোমর! তাহা নিরূপণ করিতে পার না| ২৭ ॥ আমাদের মধ্যে কিছুমাত্র 

বিশেষ নাই। এক মূর্তিই ছুই হইয়া আছি। এই পাঁশুপতনামক গণ স্বভাবতই ভক্তিভাব- 
সমন্িত। ইহার! এরূপ সাদৃশ্য অন্ুপারে ॥ ২৮ ॥ আমাকে ও ভগর]ন্ বিষুঃকে যেক্পপ অভে দীব- 

চ্ছেদ্দে অবগত আছে, তোমর। পেরূপ নহ। তোমর। মুঢবুদ্ধি। এই 'কারণেই বিষুণনিন্দায় 
প্রবৃত্ত হইখ1 থাক ॥ ২৯ ॥ এবং এই কারণেই তোমাদের জ্ঞান বিন হইয়াছে। বলতে কি, 

এই কারণেই আমি তোম।দিগকে আলিঙ্গন করি ন|ই। 

এই,গরকার বাক্য উদীরিত হইলে, গণমকল মহেশ্বরকে নিবেদন করিল ॥৩০॥ আপনি 

কিন্নপে হরিয় মহিত এক হইয়া আছেন ? দেখুর, অ1পনি জ্ঞানবলে পরমবিশুদ্বশ্বভাব, স্ুনিম্মল- 

স্কটিক দৃশ, শাস্ত, শুরু ও নিযঞ্জনপ্রন্কৃতি ॥ ৩১ ॥ কিন্তু বিষুঃ অঞ্জনসদৃশ। সুতরাং উভ্ভয়র 

যোগ কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে ? 
জ্বীমৃতবাহন মহাদেব তাঞ্থাদের অর্থাদ্য বচন আকর্ণন করিয়া ৩২॥ সঙ্থাদ্য আস্যে 

মেঘগন্ভীরম্বরে বলিতে লাগিলেন, শ্রবণ কর, সমুদায় বলিতেছি। ইহাতে নিজের যশো বৃন্ধি 

হইয়া থাকে ॥৩৩।॥ তোগর:ও কখন মহাজ্ঞানের অধোগ্য পান নও। অপবাদভয়েই 
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কর্থিচিৎ। অপবাদভয়াদগ,্াং ভবতাং হি প্রকাশ্যতে ॥ ৩৪ ॥ প্রীত্যৈবমপি বৈ তেন বন্মে চেতনি 
নিত্যশঃ। একরূপমেকদেহং কুকুধ্বং যত্রমাশ্রিতাঃ ॥ ৩৫ ॥ পয়সা হবিষাটদ্যেশ্চ ম্নাপয়ে- 
ত্তৎ প্রধতুতঃ। চন্দনার্দিভিরেবা্র্যৈর্ন মে শ্রীতিঃ প্রজারতে ॥ ৩৬ ॥ যত্রাৎ ক্রকচমাদায়- 

ছিন্দধ্বং মম বিগ্রহং। তথাপি দৃশ্যতে বিষু্ম দেহে সনাতনঃ ॥ ৩৭ ॥ একাহারে। ভবেদযস্থ 
বিষুভত্তশ্চ যে! ভবেৎ। উভৌ তৌ সরৃশৌ লোকে নাত্র কার্য) বিচারণা ॥ ৩৮ ॥ নায়ং বদি- 
ষ্যতে লোকে! ভেদটব কদ।চন। অতোর্থং ন ক্ষিপামাদ্য ভবতে। নরকেড্ুতে ॥৩৯৫ যন্লিন্দধবং 
জগন্নাথং পুক্ষরাক্ষ্ মন্মথং। নস দেব ভগবান্ সর্বঃ সর্বব্যাপী গণেশ্বরঃ ॥৪০॥ নতশ্য 
সদৃশে। লোকে রিদ্যতে সচরাঁচরে ৷ শ্বেতমুর্তিঃ স ভগবান পীতো রক্তে! জগৎ্পতিঃ ॥ ৪১ ॥ 
তল্মাৎ পরতরং লোকে নান্তৎ সত্যং হি বিদ্যতে। পাত্বিকং রাজসঞ্ঘৈব তাঁমসং মিশ্রকং তথা ॥৪২। 
স এব ধত্তে ভগবান্ সর্বপূজ্যঃ সদাশিবঃ। শঙ্করস্য বচঃ শ্রত্ব' শৈলাদ্যাঃ প্রমথোতমাঃ ॥ ৪৩ ॥ 
প্রতু।চুর্ভগবন্ ত্রহি নদাশিববিশেষণং | তেষাঁং তত্তাধিতং শ্রুতা প্রমথানাং স্থরেশ্বরঃ ॥ ৪৪ ॥ 

দর্শয়ামাস তজ্রপং সচ শৈবং নিরঞ্জনং। সহশ্রচক্রচরণং সহশ্রভুজমৈশ্বরং । ৪৫ &॥ দণ্ডপাণিং 
নুতুদূশ্যং লোকৈর্ব।প্তংধ সমংততঃ | দগুসংস্থানি দৃষ্টন্তে দেবপ্রহরণাঁনি চ॥ ৪৬॥ ততন্ত্েক. 
মুখং ভূয়ে। চ্দৃশুঃ শঙ্করং গণাঃ। বৌদ্রৈশ্চ বৈষ্বৈশ্চৈব ধতং চিহৈঃ সহশ্রশঃ ॥ ৪৭ ॥ অর্জন 
বৈষববপুরদ্ধেন হরবিগ্রহঃ। খগধবজং বৃষারূঢং খগারূঢং বৃষধ্বজং ॥ ৪৮ ॥ যথা যথা ভ্রিনয়নো 

তোমাদের নিকট এই গুহাবৃত্ত/্ত প্রকাশ করিতেছি ।। ৩৪॥ আমার মুন চিরকালই ইহা 
জাগরূক হই$! আছে। প্রীতিবশতই বলিতেছি। তোমরা যত্রপূর্বক একরূপ ও একদেহ হইয়।, 
শ্রবণ কর || ৩৫ ॥ দুগ্ধ বা দ্রতাদি দার, অথবা উৎকৃ্ চন্দনার্দি দার! যত্ব!তিশয়সহকারে সন 
করাইলেও আমার সেরূপ প্রীতি জন্মে না ।। ৩৬॥ যত্বদহকারে ক্রকচ গ্রহণ করিয়া, আমার 
দেহ ছেদন কর, সেই সনাতন বিষুণকে তাঁহার মধ্যে দেখিতে পাঁইবে ॥ ৩৭ ॥ যে ব্যক্তি একা- 
হারী এবং যে ব্যক্তি বিষুর (প্রতি তক্তিম!ন্, তাহার1 উভয়েই সমান, মন্দেহ নাই | ৩৮ ॥ লোকে 
কখন তাহাদের প্রভেদ নির্দেশ করিতে পারে না। এই কারণে অদ্য তোমাদিগকে মহানবরকে 
নিক্ষিপ্ত করিলাঁন না॥ ৩৯ ॥ যেহেতু, তোঁমর জগন্নাথ পদ্মপলাশলোচন বিষুণর নিন্দা করি! 

থাঁক। সেট ভগবান্ সর্বদাই সর্ধস্বরূপ, সর্বব্যাপী ও গণলকলের ঈশ্বর | ৪* ॥ এই সচরাচর 
লোকে কেহই তাহার নদ্ূশ নহে । সেই ভগবন্ যেমন শ্বেতমৃণ্তি, সেইরূপ পীত ও রক্তবর্ণ। 
এবং িনিই জগতের পতি ॥ ৪১॥ তীহা অপেক্ষ। সংসারে কেহই শ্রেষ্ঠ বা সভা নাই। 

মাত্বিক, রাজস, তামস এবং মিশ্রক ॥ ৪২॥ এই সমুদায়ই সেই ভগবান্ ধারণ করি! আছেন ॥ 

তিনিই সর্ধবপূজা সদাশিব। 
নন্দীপ্রমুখ প্রমথশ্রেষ্ঠগণ মছাদেবের কথা শুনিয়া ॥ ৪৩ ॥ গতিব$ন প্রদন করিয়া, কহিতে 

ল.শিল, ভগবন্! সদাঁশিবের বিশেষণ নির্দেশ করুন । 

প্রমথগণের এই বাক্য আকর্ণন করিয়া, স্ুরেশ্বর ॥ ৪৪ ॥ পশুপতি সেই নিরঞ্জন শৈবমৃক্তি 
প্রদর্শন করিলেন । এ এশর শ্বরূপের সহশ্র সহশ্র বদন, সহত্র সহম্র চরণ ও সং সহত্র 
বাহ: উহার হস্তে দণ্ড। উং1 সমুদাঁয় লোক সমস্তাৎ ব্যাপ্ত করিয়া আছে। উহ! অতীব 
দুপ্রেক্ষণীয়। দেই দণ্মধ্যে দেবগণের প্রহরণ সমস্ত লক্ষিত হইতেছে ॥ 9৫॥ ৪৬॥ অনস্তর 
শঙ্করের উল্লিখিত গণ্সমন্ত পুনরায় একমুখমুক্তি দর্শন করিল। সহ সহ বৌপ্র ও বৈষ্ণবচিহে 
উহ] বিভূষিত | ৪৭ ॥ উহার অর্ধক বৈষ্ণবদদেহ ও অর্ধক হরবিপ্রহ। তন্নিবন্ধন, উহা! থগবলজ 
ও বুপাঁখঢ, আবার হষ্বিজ ও খগাকট ॥$৮॥ সেই পুণ্যাগ্রণী ভ্রিলয়ন ভ২চঠতা .। .। সি 
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রূপন্বতে গুগাগ্রণীঃ। তথা তথাচ জায়ন্তে মহাপাশুপত! গণ!ঃ ॥ 9৪৯ ॥ ততোভবচ্চৈকরূপী 
শঙ্করো বহরূপবান্। ক্ষণাচ্ছেতঃ ক্ষণাদ্রঃ পীতো নীলঃ ক্ষণাদপি॥ ৫*॥ মিশ্রকে বর্ণ- 

হীনশ্চ মহাপাশুপতন্তথ। | ক্ষণাত্তবতি রুজ্রেন্্রঃ ক্ষণ,চ্ছ্তুঃ গুভাকরঃ ॥ ৫১॥ ক্ষণার্ধাচ্ছঙ্করো! 
৭িষুঃং ক্ষণাচ্ছর্বঃ পিতামহঃ। ততন্তদ ভূততমং দৃষ্ট1 শৈবাদয়ে! গণাঃ ॥ ৫২ | অথাক্গানভ্ত চৈক্যেন 
রক্মবিষিঃভ্্রতাঙ্করং। যদ ত্বতেদেনাজানন্ দেবদেবং সনাতনং ॥ ৫৩॥ তা নিধৃতপাপাস্তে 
সমজায়ন্ত পার্ধদাঃ। তেঘেবদ্বতপাপেষু অভিন্নেষু হরীশ্বরঃ॥ ৫৪॥ গ্রাতাত্মা বিবভৌ শল্ৃঃ 
গ্রীত্য যুক্তোব্রবীদ্চচঃ। পরিতুষ্টো(ম্ম সর্কেষাং জ্ঞানেনানেন সুব্রতাঃ ॥ ৫৫॥ বৃণুধবদ্বরমানস্ত্যং 
দাস্যে বো মনসেশ্সিতং | উঠত্তে দেহ ভগবন্ বক্মন্মাকমীশ্বর। ভিন্নদৃই)1 মহং পাপং যদাঞং 
তথ প্রযাডু নঃ॥ ৫৬॥ 

পুলন্ত্য উবাচ। বাঢ়মিত্যধবীচ্ছর্কশ্চক্রে নিধৃতিকলুষান্। সংপর্য্যঘজতাবংভ্তস্ত|ন্ সর্বান্ 
গণয থপান্ ॥ ৫৭॥ ইতি তিভুনা প্রণতাতিহরেণ গণপতয়ঃ সহযোপিষ মেঘরথেন। শ্রুতিগদিতা 
ননগম়েন বিবুধাবতেন গিরিমবত্য ॥৫৮॥ আচ্ছাদিতো গিরিবরঃ প্রমধৈর্ঘনাতৈরাভাতি 
শুরুতনতরীশ্বপাদভুইঃ। নীলা'জনাতততন্গঃ শরদত্রবর্ণে! যদ্্ধিভাতি বলবান্ বুষভো হরস্য ॥৫৯॥ 

ইতি প্রীবামনপুরাণে ভৈরবপ্রাছর্ভাবে সদাশিবদর্শনং ন|ম সপ্তষহিতমোধ্যায়ঃ ॥ ৬৭ ॥ 

ধারণ করিতে ল'গিলেন, মেই সেই মুন্তিতেই মহাপাশুপতগণ অবতরণ করিতে আর্ত 
করিল । ৪৯। 

অনস্তর পশুপতি পুনরায় একরূপ ও আবার বহুরূপ হইংলন। এবং ক্ষণে শ্বেত, ক্ষণে রক্ত, 

ক্ষণে গীত, ক্ষণে নীল ॥৫*॥ ক্ষণে মিএক, ক্ষণে বর্ণহীন ও ক্ষণে মহাপাশুপতবূপে 
বিরাজ করিতে লাগিলেন। আঁবাঁর, ক্ষণে রুদ্রেন্্, ক্ষণে শল্ভু ও ক্ষণে গ্রভাকর ॥ ৫১॥ এবং 
ক্ষণার্দে শঙ্কর, ক্ষণীর্ধে বিষুর ও ক্ষণার্ধে পিতামহ ব্রদ্ধার রূপ পরিগ্রহ করিলেন । শৈবাদি গণ- 
সমুহ এই অতীববিন্ময়াবহ বাঁপার বিলে।কনপূর্বক ॥ ৫২ ॥ স্পঞ্ভই বুঝি ত পাঁরিল, বন্ধা, 
বিষুঃ, মহেশ্বর ও প্রভাকর, ইহারা একই । এইব্রপে যখন দেবদেব সনাতন বিষুকে অভেদ।ব- 
চ্ছেদে জানিতে পারিল ॥ ৫৩॥ তখন দেই পরধদগণ সকলেই পাপবিনিম্মুক্ত হইল। 

তাহার] এইরূপে অভেদবুদ্ধির উদয়ে প.পবিমুক্ত হইলে, হরীশ্বর ॥ ৫৪ ॥ শল্তু গ্রীতচিত্ত 

হইলেন এবং হর্ষভরে বলিতে লাগিলেন, তোমর। সকলেই স্থুত্রত। তোমাদের ষে এরূপ অভেদ- 
জ্ঞান উপস্থিত হইয়াছে, ইহ!তে আমি অতিমাত্র সন্তোষ লাভ করিয়াছি ॥ ৫৫ ॥ এক্ষণে আনস্ত্য 

বর গ্রহণ কর। তোমাদের মনোভিলষিত প্রদান করিব। তাহ.রা কহিল, হে ভগব.ন্ মহে- 
স্বর! আঁাঁদিগকে এই বর দিন, ভিন্নৃষ্টির বশবত্তী হওয়াতে, আম'দের যে পাপ সঞ্চিত হই- 
য়াছে, তাহ যেন বিন হয় ॥ ৫৬।॥ 

পুলন্ত্য কহিলেন, অব্যক্তত্বরূপ মহাদেব তহাই হইবে ব'লয়া, সেই গণেশ্বর দ্গের সকল- 

কেই নিম্পাতক করিয়!, গ'ঢ আলিঙ্গন করিলেন ॥ ৫৭ ॥ তথন গণপতি নকল প্রণতািবিন.শন 

মহ!দেবের সহিত মেঘগভীরনিন্বন অশ্বযোজিত রথে আরোহণ করিয়], মন্দরাচলে গমন 

করিল ॥ ৫৮1] সেই ঘনপগ্জিভ প্রনথগণ চতুর্দিকে বেষ্টন কারিংল, মহেশ্বরের পাদজু শুক্লদেহ এ 
ভূধর, নীলাজিনে আবৃতদেহ, শরদত্রবর্ণ, বলবান্ হরবৃষভের ন্যাঁয়, অ তমাত্র শে।ভমান হইল |৫৯| 

ইতি শ্রীবামনপুরাণে সদাশিবদর্শননামক সগ্তযহি অধ্যায় ॥ ৬৭। 



অফ্টষণ্তিতমোহ্ধ্যায়ঃ | 
পুলস্ত্য উবাচ। এতন্সিননন্তরে প্রাপ্ত: সমং দৈত্যোন্তথাত্বকঃ। মন্দরং পর্বতশ্রেক্টং 

গ্রমথাশ্রিতকন্দরং ॥১॥ প্রমথ'ন্ দানবা দৃই1 চক্র, কিলিকিলাধ্বনিং। প্রমথাশ্চাপি 
সংরধা জপু্তর্াপ্যনেকশঃ ॥২॥ নস চাৰুগোন্হানাদে। যোদসীং প্রলয়োপমঃ । শুশ্রাৰ 

বাযুমার্গস্থে। বিদ্বনাথে বিনায়কঃ ॥৩৪॥ সমভ্যয়াৎ সমং ভ্ুদ্ধঃ প্রমথৈরভিনংবৃতঃ। মনারং 
পর্বতশ্রেষ্ঠং দদূশে পিতরং তথা ॥ ৪ ॥ প্রণিপত্য তথ ভক্ত্য] বাক্যম/হ মহেশ্বরং । কিং তিষলি 
জগন্নাথ সমুত্তিষ্ঠ রণোত্স্থক ॥ ৫] ততো! বিদ্বেশ্বরবচো জগরাথোম্থিকাঁং বচ:ঃ। প্রাহ বামোম্ধকং 
হ্তং শ্বয়মেবাপ্রমত্তয়। ॥ ৬ ॥ ততো! গিরিস্থৃতা দেবং পমালিঙ্গ্য পুনঃ পুনঃ | হরং নিৰীক্ষ্য 
সন্পেহং গ্রাহ গচ্ছ তথাদ্ধকং ॥৭॥ ততোমরগুরোর্গৌরী চনানং কোচনোজ্জবলং। প্রতিবন্ধয 
সংগীত] পাদাবেব ত্ববন্দত ॥ ৮ ॥ ততে। হরঃ প্রাহু বচে] বয়স্তাং মা'লনীমিতি। জয়াঞ্চ বিজয়াং 
'চৈব জয়ত্তীং চাপরাজিতাং। ৯॥ যুম্মাভিরপ্রমন্তাভিঃ স্থেয়ং গেছে সুরক্ষিতে। রক্ষণীয়া 
প্রধড়েন গিরিপুত্রী প্রমাদতঃ ॥ ১০॥ ইতি মন্িশ্ত তাঃ সর্বাঃ সমারুহা বৃষং প্রতুঃ। নির্জগাম 
গৃহাদ্ধ ষ্ জগ্মস্তে পৃষ্টতে। গণাঃ। ১১॥ নির্গচ্ছংস্তস্য ভবনাদীশ্বরন্য গণা ধপাঃ। সমায়াতাঃ 

পরীবাধ্য জয়শবব|ংশ্চ চক্রিরে॥ ১২॥ রণায় নির্চ্ছতি লোকপলে মহেশ্বয়ে শৃধরে মহর্ষে। 
গুভাঁন পৌম্যানি সুমঙ্গলানি চিত্র নি শংসম্তি জয়ং হি তদ্য ॥ ১৩॥ শিবা স্থিত বামতরে চ 
ভাগে প্রায়ান্তথাখ্রে স্রসং নদপ্ী। ক্রব্যাদসভ্ঘাশ্চ তথামিষৈষিণঃ প্রযাস্তি হীস্ত,ষিতা- 

পুলত্ত্য কহিল্নে, এই অবসরে অন্ধক দৈতাযগণের সহিত পর্বতশ্রেষ্ঠ মনরে আগমন করিল । 
প্রমথগণ উবার কন্দর আশ্রয় করিয়াছিল | ১॥ দানবদল প্রমথন্দিগকে দেখিয়া. কিলকিলা- 
ধ্বনি করিতে লাগিল। তখন সেই প্রমথগণ জ্তিমাত্র ত্রুদ্ধ হইয়া, দানবদিগের অনেককেই 
স্বরে নংহার কয়া ফেলিল ॥ ২॥ দাঁনবগণের সেই প্রলয়দদৃশ তুমুল কিলফ্লাধ্বনি বর্গ ও 
পৃথিবী আবৃত করিল। বিদ্নাথ বিনাঃক বায়ুমার্গে থকিয়া, তাহ! শুনিতে পাইলেন ॥ ৩ ॥ 
তখন তিনি ক্রুদ্ধ ও প্রমথগণে পতিত হইয়া, সবেগে পর্ধ্তশ্রে্ঠ মনরে অভ্যাগমন ও পিতার 
সহিত সাক্ষ,ৎ করলেন ॥ ৪॥ এবং ভক্তিভরে মহেশ্বরকে প্রণিপাত করিয়া, কহিতে লাগি- 

লেন, আপনি জগন্নথ ও রণোৎস্থক। কিজন্য বসিয়া অ:ছেন? উথান করুন ॥ ৫ ॥ 
বিদ্বেশ্বরের বচনাঁবসানে মহেশ্বর অশ্বিকাঁকে ক।'হলেন, অ'মি স্বয়ং অদ্ধককে বধ করিবার জন্য 

গমন করিব | ৬॥ তু মঅপ্রমত্ত। হইয়া, অবস্থিত কর। গিরিনন্দিনী তাহারে বৰারহ্থার আলিঙ্গন 
করিয়।, সন্পেহদৃষ্টি নিক্ষেপনহকাংর কহিতে লাগিলেন, অদ্ধকের সংহারার্থ গমন করুন ॥ ৭1 
এই বলিযা, গৌগী অমরগুরু মহাদেবের পাদযুগল পরমপ্রীতিভরে বন্দনা করিলেন ॥ ৮ ॥ তখন 
মহাদেব বয়ন্যা। মালিনী, জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও অপরাজিতা,ইহাদিগকে কহিলেন ! ৯॥ তোমর] 
অপ্রমত্ত হইয়া, স্থর ক্ষত গেহে অবস্থিতি এবং গিরিপুন্রীকে প্রমাদ হইডে রক্ষা করিবে । ১০ 
সকলকে এইক্ঈপ সন্দিই করিয়|, বৃষভে সমারূঢ় হইয়া, হর্বভরে গৃহ হইতে নির্গত হইলেন । 
গণ সকল তার অন্থুগমন করিল ॥ ১১ ॥ তন্দর্শনে গণপর্ঠি সক্লও মহেশ্বরের গৃহ হইতে 
বিনিক্ষান্ত হইল । এবং জয়শব্দপমুচ্চারণসহকারে মহাঁ-দবকে পরিবেষ্টিত করিয়া, মনদয়পর্বতে 
সমাগত হইল ॥ ১২। 

হে মহর্য! লে।কপাল মহেশবর শূল ধারণ করিধা, যুদ্ধার্থ নির্গত হইলে, শুভ, সৌম্য ও 
স্থমঙ্গল !চহ্ু সকল তদীয জয় স্চন। কারিতে লাগিল ॥ ১৩ ॥ শিবা সকল বামভাগ আশ্রয় 

করিযা, শ্ুদরে শদ করত, গমন করিত আরভ করিল: আমিনলোভী ক্রব্যাদগণ তৃষিত 

এ 2 শি  » শশী 
সপ স্পা 



৩০২ বাঁমনপুরাণম্ | [৬৮ম, অধায়ঃ। 

ক্কগর্থে | ১৪। দক্ষিণাঙ্গং নথাস্তং বৈ সমকম্পত শৃলিনঃ। শকুনিশ্চাপি হান্ীতে। মৌনী যাতি 
পরাদ্মুখঃ ॥ ১৫॥ নিমিতমীদুশং দৃই 1 ভূঙভতব্যভবে ব্ভিং। শৈলাদং গ্রাহ বচনং সন্মিতং 
শশিশেখর: ॥ ১৬ ॥ 

শশিশেখর উবাচ । নন্দিন্ জধো ন্ডাবাতেদা ন কথঞ্চিৎ পর জয়ঃ। নিথিতানীহ দৃষ্ঠত্তে 
সংভূতানি গণেশ্ব ॥ ১৭ ॥ তচ্ছস্ভুবচনং শ্রুতা শৈপাদিঃ প্রা শঙ্করং। সলোহছঃ কো মহাদেব 
জব ত্বং শাত্রবান্ বইুন্ ॥ ১৮॥ ইতোবমুক্ত| বচনং নন্দী কত্রগণাংস্তথা। সমাদিদেশ যুদ্ধাষ 
মহাপাশুপতৈঃ সহ ॥১৯॥ ভেভ্যেতা ্বানববলং বিনিত্রংতশ্চ বেগিনঃ | নানাশস্্রধর! বীর! 
বৃক্ষানশনয়ো! যথা ॥ ২৯ ॥ তেভিদ্যমানা! বলিতিঃ প্রমধৈর্দৈত্যদানবাঃ | প্রবৃত্াঃ প্রমথ'ন্ 
হস্তং কৃমুদগরপাণহঃ 1২১ ॥ ততোম্বরতলে দেবাঃ সেন্দ্রৎদুঃপতামহাঃ । সক্ুর্ধ্যাভিসুরোগাশ্চ 
সমাধাত। দিদৃ্ঘবঃ॥ ২২॥ ততোম্বরতলে ঘোষঃ সন্বনঃ সমজাযত। গীতবাদযাদিসংমশে। 
ছুন্দুভীনাং কলিপ্রিব ॥ ২৩ ॥ ততঃ পশ্তৎস্থ দেবেষু মহাপাগুপতাদয়ঃ। গণাশ্চদ্দানবং সৈন্গং 
নিদ্ধংতি স্ম স্থকোপিতাঃ | ২৪॥ চতুরজং বলং দৃষ্ট বধাম!নং গণেশ্বরৈঃ। ক্রৌধাস্বিতস্ত 
দওস্ত বেগেনাভিলসাব হ॥২৫॥ আদায পহিঘং ঘোরং পক্টোছদ্ধমযন্মযং । রাজতে শস্য 
হ্তস্থমিন্্রধ্বজ মিবোদ্ধ তং। ২৬।। তং ভ্রামযানে। বলবান্ নিজঘান রণে গণান। রদ্রাদীন্ 
ক্ন্দপর্য্যংতাংগ্তেহতজস্ত ভাতু্াঃ | ২৭ তচ্চ ভগ্রং বলং দৃষ্টটা গণনাথো বিনায়কঃ। 
সম.দ্রবত বেগেন তুহুওং দনুপুগবং || ২৮।। আপতন্তং গণপতিং দৃই। দৈতো। ছুরাস্মবান্। 

"শপ শা শিশিষ্পাত্পীটীশ ২৯ লা সপন শি শশা 

হইয়া, শে ণিতপান করিব র মানসে হর্ষভবে প্রযাণ কবিতে লাগল ॥ ১৪1 মহাদেব্বে দক্ষিণ 

অঙ্গ নখপয্যস্ত স্পন্দিত হইয়। উঠিল। শকুনি ও হাবীত মৌনী ও পরাত্ুখ হইয়া, গমন করিতে 
লাগল ॥ ১৫॥ ভূতভব্যভধস্বপ সর্বব্যাপী মহাদের ঈদৃশ নিশিত্ত দর্শন কবিষা, নন্দীকে 
সন্মিত বাক্য কহিপেন॥ ১৬॥ হে নন্দিন্!.অন্য জয হইবে; কোনমতেই পরাজয হইবে না। 
জয় গণেশ্বর। শুভ নিমিত্ত দকল লক্ষত হইতেছে ॥ ১৭ | 

নন্দী এই শুভধাক্য শ্রবণ করিয়া, মহাদেবকে কহিল, হে দেব। আপনি সমুদাঘ শকু জয 
করিবেন, ইহাতে আর সন্দেহ কি?॥১৮॥ এইপ্রকাৰ বাক্য প্রযোগ কবযা, নন্দী রুদ্রগণু- 

দ্রিগকে মহাপাশুপতগণের সহিত সংমিলিত হইধা, যুদ্ধর্থ আদেশ কিল ॥ ১৯ ॥ তাহার। 

সবেগে অভ্যাগত হইয়া, বিবিধশব্বধ[বণপুর্ব্বক বজু যেমন বৃক্ষদিগকে, সেইবপ দানবদিগকে 
বিনাশ করিতে লাগিল ॥ ২০ ॥ দৈত্য ও দ্ানবগণ বলবান্ প্রমথগণ কর্তৃক ভিদ)ম।ন হইযা, 

কুটমুদগর হস্তে তাহাদ্দিগযক নিহত করিতে আরম্ভ করিল ॥২১॥ অমরগণ এই যুদ্ধকাঁও অব- 
লোকন করিবার জন্ ইন্জ, বিষুঃ, পিত'মহু ও ভ ক্ষবের ল'হুত অস্বরতলে সমাগত হইট্নে ॥ ২২। 
ছে কলিশ্রিয! তখন সেই আক,শপথে গীত ও বাদ্যাদির সহিত সংমিলিত হইযা, সশব্দে 

ছুন্দুভিনির্ধোষ সম্ুখিত হইল ॥ ২৩॥ দেবগণ এঁকংপ অবলোকন করিতে ল গিলে, মহাপাশুপত- 
প্রমুখ গণনকল অতিমাত্র কুপিত হইযা, দানবসৈন্তসংহরণে প্রবৃত্ত হইল ২৪॥ গণেশ্ববগণ 
দৈত্যগণের চতুরঙ্গ বাহিনী বিনাশ করিতে:ছ, দর্শন কবিয়।, দণ্ডনামক দানব ক্রে।ধাৰিত হুইযা, 
অভিনঃণ করিল। তাহার হস্তে পট্োদ্ধ লোহময ভথস্কর পারঘ । তংকালে তার হস্তে থাকিয়া, 
সেই পরিঘ সমুদত ইন্দ্র্বজের ন্যাষ, সাঁতিশয শোভমান হইল ॥২৫॥২৬॥ দণ্ড এ পর্িঘ 

পরিত্রামিত করিয়া, কুদ্রাপ্র স্বন্দপর্ধ্যন্ত গণসকলকে নিহন্ করিতে ল গিলে,তাহারা ভয় তুর হইধা, 
রণে ভঙ্গ দিল ॥২৭ ॥ গণনাথ বিনায়ক স্ঃল ভয় দেখিয়া, সবেগে দনুপুজব তুহুগুকে আক্রমণ 

কপ্সিতে উদ্যত হইল? ২৮ ॥ দুব।আব!ন্ দৈজ্য গণপতিকে আপতিত অবলে।কণ করিয়া, অত- 
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পরিঘং প।তয়ামাস কুম্তমধ্যে মহাবলঃ || ২৯।॥ বিনায়কপ্য মিষতঃ পরিঘং বজভ্ষণং। শতধা- 
গমদ্ধ ্ দন্ মেরোঃ কূটমিবাশনিঃ || ৩০ | পারঘং বিফলং দৃষ্ট। লমাযাতং চ পার্ধদং। ববন্ধ 
বাহুপাশেন বলাদাকুষ্য দানবঃ || ৩১।। তং জধানাঁথ শিরসি যুদগরেণ মহোদরং। পরশ্বধেন 

দৈত্যেক্জং গণেশে! হি মহে!দরঃ || ৩২ || কাষ্ঠবৎ স দ্বিধাতৃতো নিপপাত ধরাহলে। তথ! পিনাত্য 
তদ্ধাহুং বলবান্ দানবেশ্বরঃ। মোঁক্ষার্থমকরোদযত্বং ন শশাক স নারদ ।। ৩৩।। বিনায়কং 

সংযত্তমীক্ষ্য বাসন! কুণ্ডোদরে। নাম গণেশ্বরোথ। প্ররগৃহ্থ তৃর্ণং মুশলং মহাত্মা বাহুং সমং- 
তাৎ ন জঘান তস্য ॥ ৩৪।॥ ততো গণেশঃ কলশধ্বজজ্ক প্রাসেন রাহুং হৃদয়ে বিভেদ । হতে 

তুহুণ্ডে বিমুখে তু রাতৌ গণেশ্বযাঃ ক্রোধখিষং মুমুক্ষবঃ ॥ ৩৫॥ পঞ্চেব কালানলস ন্নকাশা 

বিশস্তি পেনাং দনুপুক্গবানীং। তাং বধ্যমানাং হ্বচসুং সম'ক্ষ্য বলির্বলী মারুতবেগতুল'ঃ ॥ ৩৬ ॥ 

গদ্দাং সমাবিধ্য জঘান মুর্ধি, বিনাঃকং কুম্তকটে করে চ। কুণ্ডোদরং ভগ্রকরং মহোদরং শীর্ণং 
শিরঙ্ষনমহাকপালং ॥ ৩৭ ॥ কুম্তধ্বহং ঘূর্ণিতসান্ষিবন্ধং পটোদরং চোরাবপন্নসন্ধিং। গণাধিপীস্তান্ 
বিমুখাংঘ্য দৃ্ বলান্বিতে৷ বীরতরোহ্৫েন্দ্রঃ ॥ ৩৮ ॥  সমেত্য ধাবংস্্রিতে নিহস্তং গণেশ্খরান্ 

স্ষনবিশাখনুখ্যান্। তমাপত্ভং ভগবান্ লমীক্ষ্য মহেখরঃ শ্রেষ্ঠতমং গণানাং ॥ ৩৯1 শৈলাদি- 

মামংত্র্য তথ। বভাষে গচ্ছন্ব দৈত্যং জহি বীর যুদ্ধে । ইত্েবসুক্তে! বুষতর্বজেন  চক্রং সমাদায় 
শিলাদনুচুঃ ॥ ৪*॥ বলিং সমত্যেত্য জঘান মূর্ধি, সংমোহিতশ্চ[বনিমীদসাদ । সংমাহিতং 

সমর সীল পাপ পপ পর পপ 

মাত্র বলপ্রফোগ সহক্কারে তদীয় কুম্তম.ধা পরিঘ নিপাতিত করিল ॥ ২৯ ব্রন্গন! জশনি 
যেমন মেরুশৃঙ্গ শতধ। চূর্ণ করে, তদ্রন বিনান্কের কুস্তমধ্যে পঠিত হইয়া, সেই বজ্্ভ্ষণ 
পরিঘ শতখণ্ড হইযা গেল ॥ ৩০ ॥ পরিঘ বন্থ ও গণপতি আভিপতিত হইলেন, দর্শন ফরিযা, 

দাঁনব বলপুর্ববক বাহুপাশে উ।হারে আকর্ষণপূর্ধবক্ক বন্ধন ॥ ৩১॥ ও ত.ইার মন্তকে মুদগরের 

আঘ!ত, এবং বিনায়কও দৈতোক্্রকে পরশ্বব দ্বার! প্রতিঘাত করিলেন ॥ ৩২ ॥ সেই আঘাতে 
সে দ্বিখও হইয়া, ক!ষ্ঠবৎ ধরাতলে নিপতিত হইল। তথ,পি সে বাহ্পাশ তাগ করিল ন।। 

নারদ । বিনায়ক মোক্ষার্থ যত্র করিতে লাগিলেন ( তথাপি কুতকার্ধ্য হইতে পারিলেন ন1 ॥৩৩। 
কুণেোদরন'মক গণেশ্বর মহোদর বিনায়ককে বাহুপাশে সংঘত অবলোকন করি, সত্বরে 

মুশলগ্রহণ পূর্নাক দৈত্যের বাহছাত আঘাত করিল ॥ ৩৪ ॥ অনন্তর গণেশ্বর কলশধবজ প্র।সান্ত্র- 

গ্রয়ৌগপুর্ধক রাহুর হৃদয় বিদীর্ণ করিযা ফেলিল। তুহুগ্ড নিহত ও রাহু পরাস্থুখ হইলে, 
গণেশ্বরগণ ক্রোধবিষ মৌচন করিতে উদ্যত হইল ॥ ৩৫ ॥ কালানলসন্গিভ পাচ জন গণেশ্বর 
দনুপুলবগণের বি'শতি সেনা সহার করির৷ ফেলল। স্বকীয় সৈন্য বধ্যমান হইতেছে, দর্শন 
ক.রয়া, মহাঁবল বলি মারততুল্য বেগে ॥৩৬ ॥ গদ| সমাবিদ্ধ করিফ়া, বিনায়কর কুত্তি ও 

করে আঘাত করিল। কুণডোদয়ের কর ভগ্ন হইয়া গেল। মহ্োদরের মস্তক চুর্ণ হইল। এবং 
মহাকপান ভ্র্ঠ হইয়! পড়িল ॥ ৩৭ ॥ কুম্তরধব্জের সংদ্ধবন্ধ চর্ণিত হইল। ঘটোদরের উরুসন্ধি 
বিপন্ন হইয়া গেল, তৎকাঁলে গণাঁধিপগণকে বিমুখ টিলোকন করি, বীরবর বলান্িত অস্থু- 
রেন্দ্র ॥ ৩৮ ॥ লন ও বিশাথ প্রমুখ অল্গান্ত গণেশ্বরদিগককে সংহাঁর করিবার জন্য সমাগত ও 

সত্ব.র ধাবমান হইল । ভগবান্ মহেশ্বর তাহাকে অভ্যাগত দর্শন করিয়া, গণদকলের মধ্য 
শ্রেষ্ঠতম ॥ ৩৯ ॥ নন্দীকে আমন্ত্রণপূর্বক কহিলেন, হেবীর! গমন করিয়া, যুদ্ধ দৈত্যকে 
হার কর। 

নন্দী বৃষধ্বজের আ.দশ পাইয়া, চক্র গ্রহণ করিযাঁ॥ ৪০ ॥ বলীর সম্মুখীন হইয়া, তাহার 
মন্তকে আঘাত করিল। সে দেই আআঘাতেই ধরাশায়ী হইল। বলবান কজন্ত ভ্রাতুভজকে 
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অ্রাতৃন্থতং বিদিত্বা বলী কুজভ্ে। মুশলং প্রগৃহ ॥ ৪১ ॥ সংভ্রাময়ন্ তৃর্ণতরং স বেগাৎ্ সসঙ্্জ নন্দিং 
গ্রতি জাতকোপঃ। তম।পতত্তং মুশলং গ্রগৃহা করেণ তৃ্ং ভগবান স নন্দী॥৪২॥ জঘান 
তে নৈব কুঙ্গভমাহবে স প্রাণহীনোপি পপাত ভূম্যাং। হত্ব| কুজভ মুশলেন নন্দী বনজ নন্দী শত- 
শো জঘান ॥ ৪৩॥ তে বধ্যমান। গণনায়কেন ছূর্যেযোধনং বৈ শকরং প্রপন্নাঃ। দূর্ষেযাধনঃ 
প্রেক্ষ্য গণাধিপেন বন্্রপ্রহারৈন্লিহতান্ দিতীশান্॥ ৪৪ ॥ পাশং সমাবিধ্য তড়িৎ গ্রক।শং 
নন্গিং প্রচিক্ষেপ হতে লি হিক্রবন্। তমাপতস্তং কুলিশেন নন্দী বিভেদ গহং পিশুনো 
যথা নরঃ ॥ ৪৫1 তং পাশমালক্ষ্য তদা! তু কৃতং সংবর্ত্য হুষ্টিং গণমালসান। ততোম্য বজী কুলিশেন 

তং শিরশ্চ ছিন্নং তালফলপ্রকাশং ॥ ৪৬ ॥ হতোৎথ ভূমৌ নিপপাত বেগার্দৈত্যাশ্চ ভীতা বিগত 
দিশো দশ । ততে। হতং স্বং তনয়ং নিরীক্ষ্য হস্তী তধ। নন্দিনমাঞ্জগাম 1 ৪৭ ॥ প্রগৃহা বাণাসন 
মুগ্রবেগং বিভেদ বাণৈর্যমদগ্কলৈঃ। গণান্ সনন্দীন্ ক্বতধ্বজাংস্ত;ন্ ধারাভিরেবাংবুধরাস্ত 
শৈলম্ ॥ ৪৮ ॥ তে ছাদ্যমানা দল্গবাণজালৈর্রিনরকাদ্য। বলিনোপি বীরাঃ। সিংহপ্রণুত্র। বৃষ 51 
বখৈব ভর্াতৃর। ছুদ্রবিরে সমস্তাৎ ॥ ৪৯ ॥ পরস্পরান্ প্রেক্ষ্য গণ!ন্ কুমাওঃ শূক্ং নিশাতামথ 

ধারদদিত।। তৃর্ণং সমভ্যেত্য রিপুপুজবেষু প্রগৃহ শক্তং হদয়ং বিভেদ ॥৫০॥ শক্তিশিভিন- 
স্বদয়ো! হস্তী ভূম্যাং পপাতহ। লমরে চাপি পৃতনামধেসৌ দনুপুঙ্গবঃ ॥ ৫১ ॥ তমরাতিগণং 

দৃ81 ভগ্নং ক্রুদ্ধ গনেশ্বরাঃ | পুরতে। নন্দিনং কৃত্ব। জিঘ[ংসন্তশ্চ দানবান্ ॥ ৫২ ॥ তে বধ্যমানাঃ 
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সংমোহিত সন্গর্শন করিয়া, মুশণ গ্রহণ ॥ ৪১ ॥ ও তা"1 ঘূর্ণনপূর্বক। সত্বরর রোষভরে নন্দীর 

প্রতি বেগাধিফার লহকারে বিসঙ্জন করিল। ভগবান্ নন্দী সেই মুশল আপতিত অবলেঝন 

ও হত্ত দ্বার। শীভ্্র তাহ! গ্রহণ কর্বরয়] ॥ ৪২ ॥ কুজন্তকে আঘাত করিলে, সে তৎক্ষণাৎ প্রাণহীন 

হইয়া, ভূমিতলে পতিত হইল। নন্দী মুশলাঘাতে কুজভ্তকে নিহত করিয়া, অন্যান্য শতশত 

দৈত্যকে বজ্জের আঘাত করিতে লাগিল.॥ ৪৩॥ তাহাত্। বধ্যমান হইয়া, গণনায়ক 

দুর্য্যোধনেন্র শরণাপন্ন হইল। সে, নন্দী কর্তৃক বজ্জ প্রহারপুরঃনর দিতীশ্বরদিগকে নিহত নিরাক্ষণ 

করিয়। ॥ ৪৪ ॥ পাশ সমাবিদ্ধ করত, নন্দি! তুমি হত হইলে, বলিয়। বেগে তাহার প্রতি 

নিক্ষেপকরিল। পিশুনশ্বভাব পুরুষ যেমন রহস্য ভেদ করে, নন্দী তত্রপ আপতনলময়েই 

বজ ছ।র। তাহ! ছিন্ন করিয়া ফেলিল & ৪৫1 পাশ ছিন্ন হইল, দেখিয়া, ছুর্ষোধন মু্তিংবগ্তন- 

পূর্বক নন্দীকে আ.ক্রুমণ কগ্সিল। বজ্র নন্দী বজ্জপ্রয়োগ সহকারে সত্বরে তাহার তালফল- 

সন্নিভ মস্তক ছেদন করিয়া! ফেলিল ॥ ৪৬॥ তখন সেনিহত ও সবেগে ধরাতলে পতিত হইলে, 

দৈত্যগণ ভীত হুইয়, দশদিকে অপন্থত হইল । 

হস্তী নানক অন্তর অ।পনার পুত্রকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ নন্দীকে আক্রমণ ॥৪৭॥ 
এবং উগ্বেগ বাণাসন গ্রহণপর্বক যমদওকল্প শরনিকর দ্বার! তাহারে বিদীর্ণ করিতে লাগিল। 
ঞবং মেঘ যেমন বারিধারা বর্ষণপুর্ববক পর্বতকে আচ্ছন্ন করে, তদ্রুপ নন্দীর সহিত বৃষভধবজগণ- 

সকলকে শরধারার লম।চ্ছন্ন করিল ॥ ৪৮ ॥ বি্নি।য্কপ্রমুখ মহাবল বীর্ধযসম্পন্ন গশনককু অন্থ- 

রের শরজালে আচ্ছাদিত হই, সিংহপ্রু্ন বৃধভগণের ন্যায়, ভগ্লাতুর হৃদয়ে সমস্ত।ৎ পলায়ন 
করিতে লাগিল ॥ ৪৯ ॥ কাতিকের তাহা দর্শন ও ন্ুশা্ণিত শক্তি ধারণ করিয়], সত্বরে 
সমাগত হুইঘ্1, তদ্দার] শক্রর হদয় বিদ্ধ করিলেন ॥ ৫০ ॥ হস্তী শক্তি দার। বিদীর্শহৃদয় 

হইয়া, সমরাঙ্গনে স্বকীয় পৈন্যমধ্যে নিপতিত হইল ॥৫১॥ তৎকালে গণেশ্বনিকর 

অয়াতদ্দিগকে লমরপনাস্থখ পর্যযবলোকন করিয়া, জাতক্রোধ হই], নন্দীকে অধ্রে 
করিয়া, দানব্দিগকে সংহার কন্গিতে সমুদ্যত হইল ॥ ৫২॥ দৈত্যগণ প্রমথগণ কর্তৃক বধ্যমান ও 
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শ্রমখৈর্দৈত্যাশ্চাপি পরাদ্থুখাঃ। ভূয়ে। নিৰৃত্ত। বলিনঃ কৃুর্বন্তশ্চ পুরো! গণান্ ॥ ৫৩॥ তাল্লিবত:ন্ 

সমীক্ষ্যৈব ক্রোধদীপ্ডেক্ষণঃ শ্বসন্। নাঁন্দষেণে। ব্যাজআমুখো নিবৃভশ্চাপি বেগবান্ ॥ ৫৪ ॥ তন্মিন্ 

নিত গণপে পটিগাগ্রকরে তঙদা। কাস্তত্বরোপি বিবৃতে গদামাদায় নারদ ॥ ৫৫॥ তমাপতংতং 

জলনপ্রক্কাশং গণঃ মীক্ষ্যৈব মহাম্থরেন্্রং । তং পটিশং ত্রাম্য জঘান মুর্ধি, কাততশ্বর়ং বিশ্বরমুন্ন- 

দন্তং ॥ ৫৬ | তন্মিন্ হতেভ্রতরি মাতু লঘে পপাং লম|বিধ্য তুরঙ্গকধ্বপ্রঃ। ববন্ধ বীরং সহ পটি- 

শেন গণেশ্বরং চাপ্যথ নন্দিষেণং ॥ ৫৭৪ নন্দিষেণং তথা বদ্ধং সমীক্ষ্য বলিনাগয়্ঃ। বিষাণঃ 

কৃপিতোভ্যেত্য শক্তিপাণিরুপস্থিতঃ ॥ ৫৮ ॥ তং দৃ্।1 বলিনাং শ্রেষ্ঠঃ পাশপাণরঃশির'ঃ | 

সংযোধয়ামাস বলিং বিশাখং কুকুটধ্বপং ॥ ৫৯ বিশ্বাখং সন্নিরুন্ং বৈ রণে দঃ গণোত্তমৌ । 

শাখশ্ড নৈণমেয়স্চ ভূর্ণং ছুদ্রবতু রপুং ॥ ৬০ ॥ একতো নৈগমেষেন ভগ্রঃ শক্ঞা ত্ব়ঃশির:। 

একতশ্চৈৰ শাখেন বিশাখশ্রিয়কামযর] ॥ ৬১ ॥ সত্রিভিঃ শঙ্ক(স্থতৈঃ পীড্যমানো! জহৌ রণম্। 

স প্রাপ্য শশ্বরং তং রক্ষ মং হি গপেশ্বরাৎ ॥ ৬২ ॥ পাশং *ক্]া সমাহত্য চতুর্ভিঃ শক্ক৪1- 

আজঃ । জগ।ম নিলয়ং তুর্ণমাকাশাদিব ভূতলং॥ ৬৩॥ পাশে নিকৃতে যাতে চ শন্বরঃ 

কাতরেক্ষণত | দিশোখ তেজে দেবর্ষে কুমারঃ সৈন্যমর্দযৎ্থ ॥ ৬৪ ॥ সা বধ্যঘানা পৃতনা মহর্ষে 

সফানব। সর্বন্ুতৈর্গৈশ্চ। বিবর্ণরপা। ভয়বিহ্বলাজী জগাম শুক্রং শরণং ভয়ার্ত| ॥ ৬৫ ॥ 

ইতি শ্রীবামনপুরাণে দৈতাপরাজয়ে! নামাই্ষণ্টিতমোহ্ধ্যায়ঃ ॥ ৬৮ | 

ও পরাগ্মুণ হইবা, পুনরায় শ্বনবৃন্ত হইল এবং এবং বলশালী প্র্মথদিগকে অগ্রগামী 
করিল ॥ ৫5॥ তহাদিগ.ক নিবৃত্ত হইতে দর্শন করিয়া, বেগবান্ ব্যাঞ্রঘদন নন্দিষেণনামক 
গথপতি ঝোষারুণ লোচনে নিশ্বাশ ত্যাগ করত, বিনিবৃত্ত হইল ॥ ৫৪॥ সেই গণপতি 
পটিশ হস্তে নিবৃত্ত হইলে, কান্তব্বর গদাহস্তে বিবৃত হইল ॥৭৫॥ সেই জ্বলনসন্লিত মহা- 
স্থরেন্্রকে অ লিতে দেখিধা, গণপতি পট্রিশ ভ্রামিত ক'রয়া, তাহার মস্তকে আঘ ত করিল। 

নে বিকৃতক্গরে চীৎকার করিয়া উঠিল ॥ ৫৬॥ সেই মাতুলেয় ভ্রাত। নিহত হইলে, 
তুরজকধ্বজ পাশ সমাবিদ্ধ করিয়া, পটিশের সহিত সেই গণেশ্ব নন্দিষেণ.ক বন্ধন কগ্িয। 

ফেলল ॥ ৫৭ ॥ বলিশ্রেষ্ঠ বিষাঁণ নন্দিষেণকে বন্ধ হইতে দেখি, ক্রোধভরে শক্তি হস্তে উপ- 

স্থিত হইল ॥ ৫৮॥ তাহাকে দর্ণন করিয়!, বলবান্গণের অগ্রগণ্ট অযঃশিরা পাশহস্তে মহাবল 

কুকুটধ্বজ বিশাখের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল॥ ৫৯॥ এবং তাহাকে একবানেই রুদ্ধ করিয়। 

ফেলিল। তদ্দর্শনে গণেশ্বর শাখ ও টৈগমেয় নত্বরে শক্রর প্রতি ধাবমান হইলেন ॥৬০। অনস্তর 
একদিকে নৈগমের় ও অন্যকে শ।থ বিশাখের প্রিয়কীমনায় সেই অয়ঃশিরাঁকে শক্িপ্রহারে 

ভগ্ন করিলেন ॥ ৬১ ॥ ন্গ্প£শির1 সেই |তন শঙ্করম্থৃত কর্তৃক পীডামান হইয়া, সংগ্রাম ত্যাগ করিয়া, 

সত্বরে শম্বরের সকাশ গমনপূর্বক কহিল, আমারে গণেশরপিগের হস্তে পরিআণ কর ॥ ৬২॥ 

অনন্তর শঙ্করের আম্মজচতুষ্টয় শক্তিসহকারে পাশ সমাহত করলে, উহা! আকাশ হইতে যেন 
ক্বকীয় ?িলয় ভূলে গমন কাঁরল ॥ ৬০॥ পাশ ছিন্ন হইয়], গমন করিলে, শঙ্বর কাতর লোচনে 

ইতন্তত: ধাবমান হই.ত লাগিল। তখন কুমার দৈহ্যনৈনা মর্দন করিতে প্রবৃত্ত হইংলন ॥ ৬৪ ॥ 

হে মহ্র্ষে! শল্গুর পুত্র ও গণপকল এইবপে সংহার করিতে আস্ত ক'রগে, সেই দানৰটসন্য 
ভয়।্ঁ ও বিবর্ণন্বরূপ হইয়া, ভয়বিহ্বল কলেবরে শুক্রের শরণ গ্রাহণ করিল ॥ ৬৫॥ 

ইতি শ্রীবামনপুরাঁণে দৈত্যপরায়নাণক অইযষ্টি 5ম অধ্যায় ॥ ৬৮।। 
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পুলস্ত্য উবাচ। ততঃ কুজডে চ যমালয়ঙগতে হতে চ সৈন্যে প্রমধৈর্মহ]রথঃ ॥ ১॥ অন্ধ 
কোভেভ্য শুক্রস্ত ইদং বচনমএবৎ। ভগবংস্বাং নমাশ্রিত্য বয়ং বাধাম দেবতা? । অথাগ্ভানপি 
বিগ্রষে গন্ধর্বন্থরকন্নরান ॥২॥ তার্দমাং পশ্ত ভগবন্ সমগুগ্তাং বরু'থনীং। অনাথেব যথ। 
নারী প্রথঘৈরঃপি কাল/তে ।৩। কুজন্তদ্দাশ্চ নিহত! ভ্রাতরে। মম ভার্থব। অসংখ্যতাঃ 
প্রমথান্তে কুরুক্ষেত্রফ্ং যথা ॥ ৪॥ তস্মাৎ কুরুষ চতথা যথা ন জ্ঞায়তে পরৈঃ। জয়েম চ 
পরান যুদ্ধে তথা ত্বং কর্ত,মর্ছদি॥ ৫ 

পুলস্ত্য উবাচ। শু:ক্ু।দ্বকবচঃ রত সাত্বঃন্ পরমে। গুরুঃ। বচনং প্রাহ দেবর্ষেহর্যন দানবে, 
শ্বরং॥ ৬॥ তত্দি তীর্ঘং গমিষ]ামি করিষ্যামি তব প্রিয়ং। ইত্যেবমুক্ত1 বচনং বিদযাং সঞ্জীবনীং 
কবি: ॥ ৭॥ আবর্তয়ামান তদ। বিধানেন শুচিত্রতঃ। তন্তামাবর্তমানায়াং বিদ)ায়ামন্থুর়ে- 
শ্বর॥৮॥ যেহতাঃ প্রমধৈযুদ্ধে তে চ সর্ব সমুখিতাঁঃ। কুজভ্যত্দযু দৈত্যেযু ভূন এবো- 
খিতেঘথ ॥৯॥ যোদ্ধং সমাঁগতেষেব নন্দী শঙ্করমত্রবীৎ। যে হতাঃ প্রমধৈর্দৈতা। যথা শক্ত।া 
রণাজির়ে ॥ ১০ ॥ তে সমুজ্জীবিত] ভূয়ে। ভগ্গবেণাথ বিদ্যয়।। তদিদং যম্মহাদেব মহৎ কর্ম 
কতং রণে॥ ১৯ ॥ সঞ্জাতং শ্বল্লমেবেশ শুক্রবিদ্যাবলা শ্রয়াৎ। ইত্যেবমুক্তি বচনে নন্দিনং 
কুলনন্দিনং ॥ ১২॥ প্রত্যুবাঁচ প্রতুঃ প্রীত্য। শ্বার্থপাধনমুত্তমমূ। গচ্ছ শুক্রং গণপতে মমান্তিক- 
মুপানয় ॥১০॥ অহংতং সংযমিষ্যামি যথাযোগং সমেত্য হি। পিই ত্যেবমুতে। রুদ্রেণ নন্দী গণ. 
পতিস্ততঃ ॥ ১৪ ॥ সমাজগাম দৈত্যানাঞ্চমুং ওুক্রজিত্ৃক্ষয়া। তং দদর্শানুরশ্রেঞ্ঠো বলবাংস্ত 

সা 

পুলভ্তয কহিলেন, প্রমথগণ কুজন্তকে যমালয়ের অতিথি ও সৈন্যদ্িগকে নিহত করিলে ॥ ১ ॥ 
অন্ধক অভ্যাগত হইয়া, শুক্রকে বলিতে লাগিলেন আমর! আপনাকে আশ্রয় করিয়া, দেবগণ 
ও গন্ধর্ব কিশ্ররাদি অন।ান্যদিগকে ব্যাহত করিয়া থাকি ॥ ২॥ কিন্তু তগবন্! অবলোকন 
করুন, আমাদের এই পৃতন1 নিতান্ত অরক্ষিত ,হুইয়। পড়িয়াছে। প্রমথগণ, অনাথ রমণীর 
ন্যায়, ইহাকে সংহাঁর করিতেছে ॥ ৩॥ হে ভার্গব! কুদ্স্ত প্রভৃতি মদীয় ভ্রাতগণ নিহত হইয়াছে । 
কুরুক্ষেত্রফলের ন্যায়, প্রমথগণের সংখ] নাই ॥ ৪॥ অভএব, যাহাতে শক্রগণ্রে অজ্ঞাতপারে 

তাহাদিগকে আমর! যুদ্ধে জয় করিতে পার, এরূপ কৌশল বিধান করুন ॥ ৫॥ 
পুলস্তয কহিলেন, পরমণ্ডরু শুক্র অন্ধকের্র কথা শুনিয়া ত:হ!রে সান্বন। ও হর্ষিত করিয়।, 

কহিতে লা'গলেন ॥ ৬ ॥ আম তীর্থে গমন ও তোমার প্রিয় সম্পদ্দন করিব। তিনি ইত্য।- 
কারবচনরচনাপুর£সর বিধানানুসারে শুচি হইয়া, স্জীবনীবিদ।| আবন্তিত করিলেন। সঞ্জীবনী 
বিদ্যা আবর্তিত হইলে ॥৭1৮॥ প্রমথগণ যুদ্ধেঘঘ সকল অন্থরকে সংহার করিয়াছিল, 
তাছার। সকলেই সমুখিত হইল । এইরূপে কুজস্তা্দি অস্থরগণ সমুখিত হইয়া ॥ ৯॥ পুনযায় 
যুদ্ধ থঁ সমাগত হইলে, নন্দী মহাদেখকে কহিলেন, গ্রমথগণ যথাশক্কি সংগ্রামে যে দকন দানবকে 
হার করিয়াছিল ॥ ১* ॥ ভার্গব লঞ্জীবনীবিদ্যাবলে পুনরাঁপ তাহাদিগকে জীবিত করিধাছেন। 

অতএব, হে মহাদেব! সংগ্রামে যে মহৎ কার্ধ/ সম্পাদিত হইয়া ছল ॥ ১১ ॥ শুক্রের বিদ্যাঝল 

জাশ্রয়প্রযুক্ত তাহ। স্বপ্ন হইয়! উঠিগাছে। 
কৃলনন্দী নন্দী এষ্টরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে, মহাদেব তাহারে প্রীতিভরে ্বার্থপাধক 

প্রশস্ত বাক্য প্রত্যুত্তর করিলেন, অয়ি গণপতে ! তুমি গমন করিয়া, শুক্রকে জামার নিকট 
লইয়। আইদ ॥ ১২॥১৩॥ জামি যথাবিধানে যোগ আশ্রয় করিয়া, তাহারে সংযত করিব। 

রুদ্র এইবগ কহিলে, গণপতি নন্দী ॥ ১৪ ॥ শুক্রকে গ্রহণ করিবার জভিলাষে দৈত্যগণের 
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ভয়ঙ্করঃ ॥ ১৫ ॥ সরুরোধ তা মার্গং দিংহন্যেব পণ্তুর্বনে। সমুপেত্যাহতং নন্দী বজ্েণা- 
শনিতেজনা ॥ ১৬॥ সংপপাতাথ নিঃসংজ্ঞো যযৌ নন্দী ততস্ত্ন্। ততঃ কুজভডে। জন্শ্চ 
বলে। বৃত্রশ্চ রাক্ষনণঃ ॥ ১৭।॥ শ্বয়ং চ রণশার্দূলা নন্দিনং সমুপাদ্রবন্। তথ!ন্ঠে দানবশ্রেষ্ঠ! ময়- 
হাদপূরোগমাঃ ॥ ১৮॥ নানাপ্রহরণ। যুদ্ধে গণনাথমভিদ্রবন্। ততো গণানামধিপং কুট্যমানং 
মহাবটল? ॥ ১৯॥ লমপণ্তান্ত দেবাস্তং পিতামহ্পুরোগমাঃ। তং দৃই1 ভগবান্ প্রাহ দেবান্ 
শক্রপুরাগমান্॥ ২৯ ॥ সাহ'ব্যং ক্রিয়তাং শস্তোরেতদত্তরমুত্বমম। পিতামহোক্ং বচনং শ্রত্াঁ 
দেবাঃ সবালবাঃ॥ ২১ ॥ সমাপতত্ত বেগেন শিবসৈম্ভমথাংবরাৎ। ভেষামাপততাং বেগ: 
প্রমথানাং বলে বভৌ। আঁপগানাং মহাবেগঃ পত্স্তীন1ং মহার্ণবে ॥ ২২। ততো হলহলা- 

শব্দঃ সমজায়ত চোভয়োঃ। বলয়োরধোরসঙ্কাশো স্থরপ্রমথয়োরথ ॥ ২৩॥ তদস্তরমুপাগম্য 
নন্দী সংগৃহ্া বেগবান্। তং ভার্গবং সমাক্রামৎ সিংহ বনমৃগং যথা ॥ ২৪ ॥ তমাদায় হরাভ্যাসদা- 
গমদগণনায়কঃ ॥ ২৫ ॥ নিপাত্য রক্সিণঃ সর্বানথ শুক্রং ভ্ভবেশয়ন। তমানীতং কবিং শর্ঃ 
প্রাক্ষিপদ্বদ্নে প্রতুং ॥ ২৬ ॥ সশল্তু-1] কবিশ্রেষ্টো গ্রস্তে! জঠরমাস্থিতঃ। তুষ্টাব ভগবস্তং তং 
বাগ্ভির্ গঁব আদরাৎ ॥ ২৭॥ 

গুক্র উবাচ। বরদায় নমস্ত্ভ্যং হরার গুপণশ[লিনে | শঙ্করায় মহেশায় বিশ্বেশার় নমো 
নমঃ ॥ ২৮॥ জীবনায় নমন্তভ্যং লোকনাথ বৃধাকপে। মদনাগ্নে কালশত্রোবামদেবাক় তে 
নমঃ || ২৯ ॥| সধত্রে বিশ্ববূপাক় বামনায সদাগতে । মহাদেবায় শর্বায় ঈশ্বরার নমে! 

সৈশ্তমধো গমন করিল । ভয়ঙ্কর বলবান্ অন্থুরশ্রেষ্ঠ তাহারে দেখিতে পাইয়া, পশু যেমন 
বনমধ্যে সিংহের, তদ্রুপ তাহার মার্ঁরোধ করিলে, সেই গণপতি সমুপেত হইধা, অশনিসদৃশ 
তেজঃসম্পন্ন বজ্ত দ্বারা তাহারে আহত করিল ॥১৫॥১৬॥ সে নিঃদংজ হইয়! পতিত হইল। 
তখন নন্দী ত্র পূর্বক গমন করিতে লাগিল। তৃদর্শনে কুজন্ত, জন্ত, বল, বৃ ও রাঁক্ষদগণ ॥১৭॥ 
এবং ময় ও ভ্াদপ্রমুখ অন্যান্য রণশার্দ,ল দ্রানবগণ, দকলেই তাহার প্রতি ধাবমান হইল || ১৮। 

এবং বিবিধ প্রহরণহস্তে তাহাঁ:র কুট্রিত করিতে লাগিল । তাহারা সঙ্কলেই মহাঁবল। গণন!থ 

নন্দীকে কুট্টিত করতে আরম্ভ ক্গিলে, পিভামহপ্রমুখ দেবগণ তাহ। দেখিতে পাইলেন। 
দেখিতে পাইয়া, ভগবান ব্রন্মা শত্রপুরোগম ম্থরগণকে কহিলেন ।1১৯৪॥২*॥ তোমরা এই শুভাব- 

সরে “দবদেব শস্তুর সাহায্য কর। 

পিতামহের কথা শুনিয়' সবাদৰ দেবগণ ॥ ২১ ॥ অন্বর হইতে শিবসৈন্যমধ্যে সমাপতিত 

হইলেন। তীহার। আপতিত হইলে, মহার্ণবে পতমান নদ্ীসমূহের মহাবেগ যেমন, তাহাদের 
বেগ তেমন গণমধ্যে প্রতিভাত হুল || ২২॥ তখন প্রমথ ও অন্থুর উভয় পক্ষীয় সৈন্যমধ্যে 
ঘোরসংকাশ হলহলাশব্দ সমুখিত হইলে ।। ২৩॥ নন্দী সেই অবসর প.ই', সবেগে সমাগত 

হয়া, সিংহ যেমন বনমূগকে, তজ্রপ ভর্গবকে আক্রমণ || ২৪॥ ও গ্রহণ করিয়া মহাদেবের 

সকাশে গমন করিল ॥ ২৫ ॥ এবং চতুর্দিকে রক্ষী নিযুক্ত করিয়।, তাহারে সন্লিবেশিত করিলে, 
ভগবান্ ভব বদনমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন ॥॥ ২৬ ॥. মহাদেব কবিবর শুক্রকে গ্রাস করিলে, তিনি 

তাহার উদ্দরে থা কয়া, আদরসহকারে বক্ষ্যমাণ বাক্যে কব করিতে লাগিলেন ॥ ২৭॥ তুমি 
সকলের বরদাত৷ গুণশালী হর; তোমাকে নমস্কার । তুমি শঙ্কর, মহেশ্বর ও বিশ্বের ঈশ্বর; 
তোমাকে নমস্কার, নমদ্ধার ॥২৮॥ তুমি সকলের জীবন ও সক*লর নাথ; তোমাকে নমস্কার । 

হে বৃধাকপে! ছে ম্দনদহন ! হে কালশ-ক্ত! হেব.মদ্বেব! তোমাঁকে নমস্কার || ২৯। তুমি 
নবিত $ তুমি বিশকপ? তুমি বামন তুমি সদাঁগণ্ত; তুমি মহাদেব) তুমি শর্ব, তুমি ঈশ্বর; 
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নম ॥| ৩০ ॥। ভ্রিনয়ন হর ভব শঙ্কর উমাপতে জীমৃতকেতো। গুহাশ্মশাননিরত ভূতিবিলেপন 
শৃলপাণে পশুপতে গোপতে তৎপুরষ সত্ব নযে! নমন্তে। ইথং স্ততঃ কবিবরেণ হরে!- 
হথ ভক্ত প্রী:তা "রং বরয় ভার্গব ইত্যুবাচ। তং পগ্রাহ দেহি ভগবংস্ত বরং মমাদ্য যে তবৈব 

অঠরাম্মম নির্গমোত্ত ॥ ৩১ । ততো হরোক্ষীণণ তদ। নিরুধ্য গ্রহ দ্বিজেন্দ্রং বিল দির্গমন্ব । ইতুযক্- 
মাত্রে। বিভুন] চচার দেবোদরে ভঙর্গবপুজবস্ত ॥ ৩২ ॥ প'রক্রমন্ সোথ দদর্শ শাঙ্করে স্থিত- 

স্তথৈবোদরকে,টরে কবি: । তুবনার্ণবপাভালান্ 'স্থিত:ন্ স্থাবরজজটৈ2॥ ৩৩ ॥ আদতা- 
বন্ছথরুদ্রাশ্চ বিশ্বেদেবগণাম্তথা। যক্ষান্ কিংপুরুষাংশ্চৈব গন্ধরর্বাগ্সরূলাং গণ ন্ ॥ ৩৪ ॥ 
মুনীন মনুজসাধ্যাংশ্চ পশুকীটউপিপীলকান্্। বৃক্ষগুল্মদরীস্যপান্ ফলমুলৌযধানি চ ॥ ৩৫।) 
জলম্থাংশ্চ স্থলস্থাংশ্চ নিমেষান্ নিমিষানপি। অবক্ত1ংশৈব ব্যক্তাংস্চ ধিপদোথ 
চতৃষ্পদঃ | ৩৬।॥ স. দুষ্ট] কোৌতুকাবি্ঃ পরিবত্রাম ভার্গবঃ। তত্রাস্যতে। ভার্গবস/ 
ফিবাঃ সংবৎসরো। গতঃ || ৩৭ ॥| ন ঠৈবাংতমসৌ লেভে ততঃ শ্রাস্তোভবৎ কবিঃ। সশ্রাস্তং 
ৰীক্ষ্য চাত্সানং ন চ লেতেহথ নির্গমং । ভক্তিনঘ্রো! মহাদেবং ততত্তং সমুপাগমৎ্ড।| ৩৮ ॥। 

গুক্র উবাচ। বিশ্বরূপ মহারূপ বিরূপাক্ষ ম্বর্ূপধূক। সহশ্রাক্ষ মহাদেব ত্বামহং শর়ণং 
গতঃ ॥ ৩৯ ॥ নমোস্ত তে শঙ্কর শর্বশভে! লহত্রনেআত্ঘি ভূজঙতভৃষণ | দৃট্টেধব পর্ব্ং ভুবনং 
ভবোদরে ভ্রান্তে। ভবস্তং শরণং প্রপন্নঃ॥ ৪* ॥ ইত্যেবমুক্তে বচনে মহাত্মা শুর্বচঃ প্রাহ 

তোমাকে বারবার নমঙ্ক।র করি || ৩০ ॥ হে ত্রিনয়ন, হর, ভব, শঙ্কর! হে উমাপতে। হ্থে 
জীমূতকেতো।! হে গুহাশ্মশননির়ত ! হে ভূতিবিলেপন! হেশ্লপ!ণে! হে পশুপতে, 
গোপতে, ততৎ্পুরুষ ও সত্বম! তোমাকে বারবার নমস্কার কাঁর। 

কবিব্র শুক্র ভক্তিসহকারে এইপ্রকা:র স্তব করিলে, মহ'দেব প্রী'তভরে তাহারে কহিলেন, 
তুমি বর গ্রংণ কর। 

শুক্র কহি লন, ₹হ ভগবন্! আমারে এই বর দিন, আমি এখনই বেন আপনার উদয় হইতে 

নির্থত হইতে পারি।। ৩১ ॥ তখন মহাদেব অক্ষিযুগল নিরুদ্ধ করিয়।, দ্বিজেন্দ্র ভার্গবকে কহি- 
লেন, তুমি নির্গত হও । বিদু মহাদ্দেব এইপ্রকাঁর বলিবামাত্র ভার্গবপুজগব শুক্র তদীয় উরে 
বিচরণ করিতে লাগিলেন ।। ৩২ ॥ সেই উদ্বরকোটরে অবস্থানপূর্ববক ইভস্ততঃ পরিক্রমণ করিয় 
তিনি দে খেলেন, স্থাবর ও জজমসহিত সমুদয় ভুবন, অর্ণব ও পাতাল সকল তাহাতে প্রতিষ্ঠিত 
রহিয়।ছে।। ৩৩॥ আদিত্যগণ, বন্ুগণ, রুদ্রগণ, বিশ্বেগেবগণ, যক্ষগণ, কিংপুরুষগণ, গন্ধর্বগণ ও 
অগ্মরোগণ তথায় একত্র বিরাজ করতেছে ।। ৩৪॥ তদ্বাতীত, তিনি মুনিগণ, মনুজগণ, 
সাধ্যগণ, পশু কীট ও পিপীবিকাগৃণ, বুক্ষগুল্সসরীল্গপগণ, ফল মূল ও ওষধিগণ।। ৩৫ ॥ জলচর 

ও স্থলচরনগণ, ব্যক্ত ও অব্যক্তগণ এবং দ্বিপদ ও চতুষ্পদগণ, ইহা দগকেও তথাস, দেখিলেন ॥৩৬| 
তদ্দর্শনে তিন কৌতুকাবিষ্ট হ্টয়া, ইতন্তভতঃ পর্যটৰ করিতে লাগিলেন । তথায় থ'কিয়', 
ভাহার দিব্য সংবৎ্সর অতীত হয়৷ গেল ॥॥ 5৭ ॥ তথাপি তিন অন্তলাভ করিতে পারিলেন 
না। অনন্তর পরিশ্রান্ত হুইয়। পড়িলেন। তিনি আপনাকে পরিশ্রাস্ত দেখিয়া, নির্গম প্রাপ্ত 
হইলেন না। ত্বখন ভক্ষিতরে অবনত হুইয়], মহাদেবের ।সমীপে আলিয়া কহুতে লাগি- 
জেল ॥।৩৮॥ হে বিশ্বপ্ূপ ও মহ্কারপ! হে বিরপাক্ষ ও ম্বরূপধূক ! হে সহম্রাক্ষ মাঁদেব ! 
আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম ।)৩৯ ॥ তুমি শঙ্কর, ভুমি শর্ব, তুমি শল্তু, তুমি সহশ্রনেত্র, 
ভুমি সহত্রপাদ, তুবি ভুজঙভূষণ। তবদীয় উদকগহ্বরে একাধারে সমুদায় বিশ্ব দর্শৰ করিয়া, 
আমি ত্রান্ত হইয়!, তোমার শরণ।পন্ন হইয়াছি। ৪০ 

গুক্র এইরূপ কিলো, মহাত্মা মহাঁদেব হাস্য করিয়া, বলিতে লাগিলেন, হে শার্গববংশচন্ত্র ! 



০০০০০ বামনপুরাণমূ। ৩৪৯ 
তদা বিহ্য। নির্গচ্ছ পুত্রোনি মমাধুনা ত্বং শিশ্পেন তো ভার্গববংশচল্র | ৪১॥ নায়া তু 
গুক্রেতি চরাচরংন্ত্াং স্তোষ্যন্তি লে] চাত্র বিচারণ! স্যাৎ। ইত্যেবমুক্ত,1 ভগবান্ মুমোচ শিশ্পেন 
শুক্র; স চ নির্জগাম ॥৪২॥ বিনির্গতো ভার্গববংশচন্্রঃ শুত্রত্বমাসংদ্য মহানুভাবঃ। প্রণম্য 
শস্ভুং সজগাম তৃর্ণং মহাস্থরাণাং বলমুত্তমৌক্ষাঃ | ৪৩ ॥& ভার্গবে পুনরাযাতে দানব] মুদিত! 
ভবন্। পুনধুদ্ধ'য় বিদধুর্মতিং সহ গণেশ্বরৈঃ ॥ ৪৪ ॥ গণেশ্বরাস্তানন্থরান্ সহামরগণৈরথ। 
যুযুধুঃ সঙ্কুলং যুদ্ধ: সর্ব এব জয়েপ্লবঃ॥ ৪৫ ॥ ততোম্ুরগণানাঁং চ. যুধ্যতাং ছন্যুদ্ধবৎ। 
ঘবন্বযুদ্ধং সমভব।দ্ঘাররূপং তপোধন ॥ ৪৬ ॥ অন্ধকো নন্দিনং যুদ্ধ শঙ্কুকর্ণং ত্ববিঃশিরাঃ। 
কুত্তধজং বলি ধীম'ন্ নন্দিষেণং বিরোচনঃ ॥ ৪৭ ॥ অশ্বগ্রীবে! বিশাখং চ শাখো বৃত্রষযোধ- 
ঘৎ। বাণং তথা নৈগমেযো! বলে! র ক্ষদপুঙ্গবঃ ॥ ৪৮ ॥ বিনায়কং মহাবীর্ধ)ং পরশ্বধরণং রখে। 
সংক্তুদ্ধা রাক্ষলশ্রেষ্ঠা দানবাঃ প্রমথানথ ॥৪৯॥ সংযোধয়স্তো ত্রন্দর্ষে দায়াদানাং শতানি ঘট. ॥ ৫*॥ 
শতক্রতুং সমাধী«ং কদ্রপাণিষবস্থিতং। তং চাপি দানশ্রেস্ঠস্তছণ্ডঃ সমযোধয়ৎ ॥ ৫১ ॥ হৃত্তী 
চ কুগুডজঠরং হানে! বীরং ঘটোদরং। এতে হি বলিনাং শ্রেষ্ঠ! দান্বাঃ প্রমথানথ ॥ ৫২ ॥ সংযো- 
ধয়স্তো ব্রন্মর্ষে টৈতেঘ়্ানাং শতাঁনি ষট_। গণোত্কটং সম'য়াতং বজপাণিমিব স্থিতং ॥ ৫৩ ॥ 

বারয়ামাস বলবান্ জন্তে। নাম মহান্ুরঃ । শ্জুর্নামান্থরপতিঃ স ত্রন্মংণমযোধয়ৎ ॥ ৫৪ ॥ মায়াময়ঃ 
কৃজজ্তশ্চ বিধুর্দে ত্যাধিপন্তিয়াৎ । বৈবন্বতং রণে সোস্কো! বরুণং ভিশিরাস্তথ 8৫৫1 দ্বিমুর্ধ! পবনং 
সোমং সহয়িত্রং বিজূপধৃকৃ। একদৃকসরণে রৌদ্রঃ কালনেমির্হাস্থরঃ ॥ ৫৬॥ একাদশৈব 

মর এ ০ আর পদ পেশী শা শ্পী স্পা শী শশী শট শিস পপ 

তুমি অধুনা আমার পুত্র হইয়ছ । মদীয় শিশ্ন দিয়া, নির্গত হও ॥ ৪১ অদ্য হইতে সমুদায় 
চরাচর তোমারে শুক্র বলিয়া, স্তব করিবে। এবিষয়ে বিচরণা নাই। ভগবান ভব এই 
রলিয়া মোচন করিলে, গুক্র তদীয় শিশ্রযোগে বহির্গত হইলেন | ৪২॥ সেই মহাঈভাব 
ভার্গববংশচন্দ্র শুক্রত্ব প্রাপ্ত হইয়1, বিনির্গমনপূর্বক মহাদেবকে প্রণাম 'ক'রয়া, সত্ববে মহান্থর- 
গণের পৈন্যমধ্যে গমন করিলেন || ৪৩ ॥ ভার্গব পুনরায় আগমন করিলে. দানবগণ সকলেই 
আহ্লাদিত এবং পুনরায় গণেশ্বরগণের সহিত যুদ্ধার্থ কৃতসঙ্কল্প হইল || ৪৪ ॥ গণেশ্বরগণও 

অমরবর্গের সহিত মিলিত ও সকলেই জয়লালদার বশন্বদর হইয়1, সন্কুল যুদ্ধ করিভে লাগিল ॥9৫1 
তখন অন্নুরগণ ঘন্দযুদ্ধবৎ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, হে তপোধন ! অতীব ভয়ঙ্করম্বরূপ ঘন্বযুদ্ধ 
সমুপস্থিত হইল || ৪৬॥ তন্মধ্যে অন্ধক নন্দির সহুত, অবিঃশির] শঙ্কৃকর্ণের সহিত, ধীমান্ বলি 
কুম্তধ্বজের সহত, বিরোচন নন্দিষে.ঘর সহিত ।! 9৭ ॥ অশ্বগ্রীব বিশাখের স'হত, শাখ বৃত্রর 
সহিত, নৈগমেয় বাণের সহিত এবং রাক্ষপপুঙ্গব বল।। ৪৮।| পরশ্বধযোধী মহাবীর বিনায়কের 

সত যুদ্ধ করিতে লাগিল। তৎ্কালে দানব ও রাক্ষসশ্রেষ্ঠগ্ণ সকলেই অতিমাত্র রে.ববশ 

হইয়া, প্রমথগণের সহিত ॥। ৪৯ | যুদ্ধ আরম্ভ করিল ॥ ৫* || শতক্রতু বজ্রহস্তে অবস্থিত ছিলেন। 
দানবশ্রেষ্ঠ তুহুও তাই'র সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।। ৫১॥ তখন হস্তী কুণ্ডোদরের ও ভাদ 
ঘটোদরের সমভিব্যাহারে যুদ্ধ করিতে লাগিল । হে ব্রন্ষর্ষে! এইরূপে বলিশ্রেষ্ঠ দানবগণ 
প্রমথগণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। তাহাদের সংখ্যা ছদ্নশত। তৎকালে গণে.ৎকট, 

সাক্ষাৎ বন্্রপাণির ন্যায় আগমন করিয়া, রণমধ্যে দণ্ডায়বান হইলে ॥ ৫২ ॥ ৫৩॥ জন্তনামক 

মহাবল মহ নুর ত্/হারে প্রতিষিদ্ধ করিল। তদ্দর্শনে শস্ভুনামক অস্থরপতি ব্রহ্জার সহিত যুদ্ধ 

করতে লাগিল ॥। ৫৪ কুজভ্তনামক 'দৈত্যপতি বিষুর সহিত যুদ্ধ ৫ মিলিত হুইল। তখন 
পোস্ক ও যমের, তিশির1| ও বরুণে ॥| ৫৫ ॥| দ্বিমুর্ধা ও পবনে, চন্দ্র ও বিরূপধরে, একচক্ষু রুদ্র 

ও মহাস্থর কালনেমিতে যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ৫৬॥ বিছ্যুন্মাণীনামক রণোঁৎ্কট মহান্র 



৩১০ বামনপুরাঁণম্। [ ৬৯ম, অধ্যায়ঃ । 

রুদ্রাংস্ব যচ্চেকোপি রণোৎকটঃ। যোধয়ামাস তেজস্বী বিছ্যন্লী মহান্থরঃ॥ ৫৭॥ দ্বাবস্থেনৌ 
চ নয়কৌ। ভাঙ্করানেব শম্বরঃ। লাধ্য'ন মরুদগণাংশ্চৈব নিবাতকবচাদয়ঃ ॥ ৫৮ ॥ এবং 

ঘশ্বপহআ।ণি প্রমধানাং চ দানবৈঃ| সংজাতানাং মুরাধানাং শতানি যণ্মহামুনে ॥ ৫৯ ॥ য?1 

যোদ্ধ,ং ন শক্তান্তে দানবৈরমরাদয়ঃ | মুখং ব্যাদায় বেগেন গ্রদত্তে ক্রমশোমরান॥ ৬০ ॥ 

ততোইভবচ্চ তৎ গৈস্ং শূন্তং প্রমথদৈংতৈ:) আবৃতং বর্জিতং সর্বেঃ প্রমখৈরমরৈরপি ॥ ৬১ 
দৃ্। শৃন্তং গিরি প্রস্থং প্রস্তাংশ্চ গ্রমথামরান্। ক্রোধাছ্ৎপাদয়ামাস রুদ্ধ জ্ত1ংবিকান্বশী ৪৬২ 
তয়াক্ক্টা দক্থন্থতা অলস! মন্মভাষিণঃ । বদনং বিবৃতং কৃত্বা মুক্তশন্ত্রা বিজভ্ভিরে ॥ ৬৩ 
বিজ ভমণেযু তদ| দানবেযু গণেশ্বধাঃ। স্থর!শ্চ নির্যযুত্ত, ৭ং দৈত্যদেহাৎ তথাকুলাঃ ॥ ৬৪ 

মেঘপ্রভেভ্যে। দৈত্যেভে। নির্গচ্ছন্তোৌমরোতমাঃ। শোভংস্ত পদ্দাপত্রাক্ষ1 মেঘস্থা ইব বিছ্বাতঃ ॥৬৫॥ 
ততোমগরপাঃ সর্ব নির্গভাশ্চ তপোধন। অযুধ্যস্ত মহআ্মানো ভূয় এবাভিকোপিতাঃ ॥ ৬৬ 
ততে। দেববট্রঃ সর্ব দ|নবাঃ শর্বপালিতৈ: । পরাচীয়স্ত সংগ্া,ম ভুয়ো ভূয়ন্ত্হনিশং ॥ ৬৭ 
ভত্র ত্রিনেজঃ ম্বাং সন্ধ্যাং সপ্তাশতিকে গতে ৷ কালে হ্যপাসত তদা সোষ্টাদশুজোব্যয়ঃ ॥ ৬৮ 
সংস্পৃশ্তাপঃ সরপত্য।ঃ নন তব চ বিধিন! হরঃ। কৃতার্থে ভক্তিমান্ মুদ্ধি, পুষ্পাঞ্জ লমথাক্ষিপৎ ।৬১। 
ততে। ননাম শিবস। ততশ্চক্রে প্রদক্ষিণ । হিরপ্যগর্ভেত্যাদিতামুপতস্থে জজাপহ॥ ৭০ ॥ 
ট্রে নমে। নমস্তেত্ত সম্যগুচ্চার্ধা শলধুক্ । ননপ্ত ভাবগম্ভীরে! দে,দ্দও* ভ্রাময়ন বলী॥ ৭১। 

একাচী একাদশ কুপ্জের সহিত যুদ্ধ করিতে আত করিল || ৫৭॥ অনস্তর নরকনামক অস্থর- 

বয় ও অশ্বিনীহ্মারদতয়, ঘ:দশ আদিত্য, ও শঙ্বর, সাধ্যগণসহিত মরুদ্গণ ও নিবাতঃবচাদি 
অন্থরগণ পরস্পর যৃদ্ধ আরস্ত *রিল। 

হে মহামুনে ! এইরূপে সহস্র সহত্র প্রমথ$ও দানবগণ ছঃ্শত দিব্য সংবৎসর ছন্দযুংদ্ধ জতি- 
বাহিত করিলে ।। ৫৮ ॥ ৫৯ ।। অমরাদিরা দ্ানবগণের সহিত আর যুদ্ধ করিতে পারিলেন ন| | 
তখন দ।নবগণ মুখবযাদ্দান করিয়।, ক্রমশঃ অমরদ্িগকে নবেগে গ্রান করিতে লাগিলে ॥ ৬০ ॥ 
প্রমথ ও দেবসৈম্য শুন্য হইয়। উঠিল।” এইরূপে প্রমথ ও দ্বেবগণে যে গিরিপ্রস্থ অ'বৃত 
ছিল, তাহা তাহার! পরিহার করিলেন ॥ ৬১ ॥ তন্নিবন্ধন, গিরিপ্রস্থ শুন্য এবং অমর ও প্রমথ- 
গণ দ্ানবগণ কর্তৃক কবলিত হইয়'ছে, দর্শন করিয়া, রুদ্র জাতংক্রোধ হইয়া, জুম্তারে সমুৎপ।ধ্তি 
করিলেন ॥ ৬২॥ জুম্তা কুক আক হওয়াতে, দ্রানববর্গ নকলেই অলস ও মন্দভাষী হইয়। 
উঠিল। এবং শস্ত্রত্যাগ ও বদন বিবৃত করিয়।, জম্তাত্যাগ করি.ত লাল ॥ ৬৩॥ তাহার! 
ভ্ভাত্য'গে প্রবৃত্ত হইলে, গণেশ্বর ও অমরনিকর অকুলিত হইয়া, দেই দৈত্যগণের দেহ হইতে 
সত্বরে নির্ঘত হইতে লাগিলেন ॥ ৬৪ ॥ দৈত্যগণ ন্বভাবতঃ মেঘের স্তায় প্রভ1সম্পন্ন। পদ্মপলাশ- 
লোচন অমরোস্তমগণ তাহাদের দেহমধ্য হইতে বিনির্গত হইয়া, মেঘমধ্যস্থ বিছ্যাৎপুঞ্জের ন্যায় 
শোভা বিস্তার ফরিলেন ।। ৬৫ হেতপোধন ! মহান্ুভব অমরগণ বিনিরগ্গত হই, অতিমান্ত 
রোষভরে পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন ॥| ৬৬॥ দানবগণ শম্তুপালিত দেবগণ কর্তৃক নংগ্রাংম 
বাঁরম্বার অহনিশ পরাজয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল ॥ ৬৭ ॥ 

এইরূপে সপ্তাষ্টশতবৎ্সর সময় অতিবাহিত হইলে, অবিনাশী মহাদেব অষ্টাদশভুজ ধারণ 
করিগা, স্বকীয় সন্ধ।াবন্দন'য় প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৬৮ ॥ তিনি যথাবিধানে সরশ্বতীর সলিল স্পর্শ ও 
ত হাতে অবগাহন করিস, কৃতার্থ ও ভক্তিমান্ হইয়া, মস্তকে পুষ্পাঞ্জপি নিক্ষেপ করিলেন ॥৬না৷ 
অনন্তর মন্তক দ্বার] প্রণাম ও পয়ে প্রদক্ষিণ করিয়া, হিরণ।গর্ভ ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চাক্পণ সহকারে 
তীয় উপাসন! সমাধানান্তে জপ করিতে লাগিলেন ॥ ৭০ ॥ তদনস্তর, দ্রষ্টান্বূপ তোমাকে 
বারংবার নমঙ্কার করি, সম্যগবিধানে এইরূপ উচ্চারণ করিয়।, ভাবন্তরে গভীর হইয়া, সবলে 



৬৯ম, অধ্যায়ঃ] বামনপুরাণমৃ। ৩১১ 

পরিনৃত্যতি দেবেশে গণাশ্চৈধান্বরাম্তধা। নৃত্যন্তি ভাবযুক্গাত্ত হরন্তান্থবিধায়িনঃ ॥ ৭২) 
সন্ধ্য:মুপাস্য দেবেশঃ পরিনৃত্য যথেচ্ছধা। যুদ্ধায় দানটবঃ সার্ধং মতিং তূক়ঃ সমাদধে ॥ ৭৩॥ 
ততঃ ম্মরগণৈঃ সর্বৈপ্রিনেত্রতুক্গপালিতৈঃ। দানবা নির্জিতাঃ সর্কে বলিভির্ভয়বর্জিতৈঃ ॥ ৭৪ & 
শ্ববলং নির্জতং দৃষ্ট। মত্বাজেয়ং চ শঙ্করং। জন্ধকঃ প্রননমাহয় ইদং বচনমত্রবীৎ || ৭৫।। 
সবন্দ ভ্রাতালি মে বীর বিশ্বাস্যঃ সর্বববস্তযু। তত্বান্বদাম যদ্বাক্যং তচ্ছ ত্বা কুরু যৎ ক্ষমং || ৭৬1 
ুর্জয়োসৌ রণপটুর্নহা সা কারণান্তটৈঃ। মমাস্তে চাপি হৃদয়ে পদ্মাক্ষী শৈলনন্দিনী ॥ ৭৭ 
ততুতিষ্দ্য গচ্ছাবে যত্রান্তে চারুহাসনী। তব্রৈনাং মোহ্রিষামি শত্তুরূপেণ দানব । ৭৮ ॥ 
ভবান্ ভবস্য,নুচবরে] ভব নন্দীগণেশ্বরঃ । ততো গত্ব।থ ভুক্ত তাং জেষ্যামি প্রমথান্ সুবান ॥৭৯॥ 

ইত্যেবমুক্তে বনে ব'ঢং নুন্দোইভাভাষত। সমজায়ত শৈলাদিরদন্ধকঃ শঙ্করোপ্যড়ূৎ ॥ ৮০ ॥ 
নন্দিরুদ্রৌ ততো ভূত্বা মহাম্থরচমূপতী। সংগ্রাপ্তৌ মন্দ গিগরিং প্রহারৈঃ কৃতবিগরহৌ ॥ ৮১ ॥ 
নন্দিংন হস্তমালংবা হাদ্ধকো। হরমন্দিরং । বিবেশ নির্রিশংকেন চিত্তেনানুয়সত্তমঃ ॥ ৮২ ॥। 
ততে। গিরিস্থত] দূরাদায়াস্তং বীক্ষ্য চান্ধকং। মহেশ্বরবপুশ্ছন্নং প্রহারৈর্জরচ্ছবিং ॥৮৩॥ 

সুন্দঃ শৈলাদিরূপস্থমবঃভ্যাবিশত্ততঃ । তং দৃষ্ট 1 মালিনীং প্রাহ বয়স্াং ব্জয়াং জয়াং 1৮৪ | 
জয়ে পশ্ন্ব দেবন্য মদর্থে বিগ্রহং কৃতং । শক্রতির্দারণতরৈস্তহৃতিষ্ঠন্দ সত্রং ॥৮৫ | ঘৃতমানয় 

সস শ্াাশাীপাটাস্প শিস পিপাসা পিপি শী শিস শ্প্পীপী পপ পাীশাশ শি -শ শিস জা ৩০ 

দোঁ্দগু পরিভ্রামিত করতণ্নৃত্য করিতে আরম্ভ করলেন । ৭১॥ তিনি তাগবে প্রবৃত্ত হইলে, 
সমুদায় গণ ও অস্থর সকল ভাবযুক্ত হইয়া, তীয় অন্থবিধানে নৃত্য করিতে» লাগিল ॥ ৭২॥ 
অনম্তর ভগবান্ শঙ্তু সন্ধ।1,বন্দন ও ইচ্ছান্থুসাঁরে নৃত্য করিয়", দানবগণের সহিত পুনরায় যুদ্ধ 
করিতে কৃতসংকল্প হইলেন ॥ ৭৩ ॥ তখন মহ বল স্ুরগণ সকলে মহাদেবের ভূজবলে রাক্ষত ও 
ভয়বর্জিত হইয়।, দানবদিগের সকলকেই জয় করিলেন ॥ ৭৪ ॥ 

স্বকীয় নৈন্ত পরাজিত হইয়াছে, দর্শন কয়া, এবং মহাদেবকে জয় কর।| সাধ্য নহে, ভাবিয়। 
অন্ধক স্ুন্দকে অ!হ্বানপুর্ববকক, বক্ষ্যমীণ বচনে কহিতে লাগল ॥ ৭৫॥ হে বীর স্ন্দ! তুমি 
আম।র ভ্রাতা । এবং সক্কল বিধ়্েই বিখাশ্য। এইজন্ত, তে,ম'কে যাহ বলিতেছি, তাহ! 
শুনিয়?, যোগ্যান্থরূপ অনুষ্ঠান কর ॥৭৬॥ মন্থান্স। মহাদেব কারণান্তর প্রযুক্ত অতিমাত্র 
সংগ্রামদক্ষ । তজ্জন্ত তাহারে জয় করা সাধ্য নহে। এদিকে কিন্ত গ্ল্পলেচন্1 শৈলননিনী 
আমার হৃদয়ে অহরহ জ।গরূক র“হয়াছেন ॥ ৭৭ ॥ অতএব, উখান কর, যেখানে সেই চারু- 

হাসিনী গিরিন ননী বিরাঙ্জ করিতেছেন, তথায় গমন এবং মহাঁদেব্র রূপ ধারণ করিয়া, 
তাহারে মোহিত করি ॥ ৭৮।| ভুমি মহাদেবের অন্চর গণেশ্বর নন্দির রূপ ধারণ কর। 
অনন্তর গমন ও তাহারে ভোগ কারয়! প্রমথ ও স্থুরদিগকে পরাজয় করিব ॥ ৭৯ ॥ 

এইরূপ বাক্য প্রযোজিত হইলে, স্ুন্দ তাহাতে সম্মত হইয়া, ন'দর রূপ ধারণ ও অন্ধকও 
মহাদেবমুর্তি পরগ্রহ করল ॥ ৮০ ॥ এইরূপে চমুপতি সুদ ও অস্থরপতি অন্ধক নন্দী ও রত 
হইয়া, মন্দরপর্র্বতে উপনীত হইল ॥ ৮১॥ অনস্তর অন্ধক নন্দীরূপধারী হ্ুুন্দের হস্ত অবলম্বন 
করিয়া, নির্বিশক্ক হদয়ে হরমন্দিকে প্রবেশ করিল ॥৮২॥ প্রমথগণের বাণাঘাতে জদ্ধকের 
ছবি জর্জরিত হইয়াছিল । সে মহাদে.বর শরীরে ছন্ন হইয়।, এঁবূপে প্রবেশ করিলে, গিরিনন্দিনী 
দুর হইতে তাহারে দেখিতে পাইলেন ॥ ৮৩॥ অনস্ভর সন্দ নন্দী রূপ পরিগ্রহ করিয়া, 

তথায় প্রবিষ্ট হইল । গিরিছুহিত। দর্শন করিয়া, বয়স্য]! মালিনী, জন্না ও বিজয়!, ইহ1দিগকে 
নশ্বোধনপুর্বক বলিতে লাগিলেন ॥ ৮৪ ॥ অবলোকন কর। অতি দারুণ শত্রগণ আমার জন্ত 

মাদেবের শরীর ধারণ করিয়াছে । অভ্ঞব, সত্বরে উথান কর ॥৮৫॥ পৌরাণ দ্রত, চীর, 
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পৌরাঁশং চীরঞ্চ লবণং দধি। ব্রণভঙ্গং করিধ্যামি দ্বয়মেব পিনাকিনঃ ॥ ৮৬ ॥। কুক শত্তং 
বন্য স্ব ভর্ত,বর্ণবিনাশনং | ইত্যেবমুক্ত। বচনং সনুখাঘন বরালনাৎ্।|। ৮৭ অভ্যুদ্যযৌ 
তদা ভক্ত! মন্তমান! বৃষর্ব্ং। শরপর্েরেণ ভচ্ছিত্ব। ভূয়শ্চিহানি ফতৃতঃ ॥ ৮৮ ॥ জন্থিয়েষ 
তদাপশতাবুতৌ পার্থতঃ স্থিতৌ। সা জ্ঞত্া দানবং তৌদ্রং মায়াচ্ছ দিতবিগ্রহং ॥ ৮৯।। 
অপযানং] তদ! চক্রে গি ররাজস্ৃতা মুনে। দেব্যাশ্চিস্তিমাজ্ঞায় লুনাস্ত্যক্তন্ধকোন্ুরঃ ॥ ৯* ॥ 

সমাদ্রবত বেগেন হন্নকাস্তাং বিজ্তাবদীম্। »মাদ্রবত দৈতেয়ো যেন মার্গেণ গাগমৎ॥ ৯১ ॥ 
কুর্ববতী চ তিরক্কারং পাদপ্ল.ভো। লিরাকুলা। তষাপতত্তং দৃষ্টেব গিরিজ! প্র-ত্র-স্তয়াৎ | ৯২। 
গৃহস্ধ্যক্ত। 1 হ)পবন' সখী!ভঃ সাহতাতদা। তত্রপ্যন্থজগামালৌ মদান্ধো মুশিপুগ্গব ॥ ৯৩ ॥ 
তথাপি ন শশাপৈনং তপসে। গোপনায় য্। তন্তয়াদাবিশত্তৌরী শ্বেতাক্ককুম্থমং শুচি ॥ ৯৪ ॥ 
বিজয়াদ্যা মহাগুল্সং সংগ্রযাতা লয়ং মুনে । নগীয়।মথ পার্বত্যাং ভূয়ো হৈরপ্যলো১পিঃ ॥ ৯৭ | 

শ্নাং হন্তে সমাদায় স্বসৈন্টং পুনর|গমৎ্। অন্ধকে পুণরায়াতে শ্ববলং মুনিস €ম ॥ ৯৬ ॥ প্রাব- 

সত মহ'যুন্ধং প্রথমাম্থরয়োরথ। ততো রণে স্থরশ্রে্ঠো বিষু্চক্রগদাধরঃ || ৯৭॥ নির্জঘানা- 

স্থরবলং শঙ্করপ্রিয়কাম্যয়।। শা চাপচ্যুতৈর্ব,গৈঃ সংহ্্যতা দানবর্ষভাঃ ॥ ৯৮ || পঞ্চ ঘট 

সপ্ত চাষ্টো বা ব্রপ্নপাদৈর্ঘন। ইব। গদরা কাংশ্চিদবধীচ্চক্রেপান্তান্ জনার্দানঃ|| ৯৯ || খডডুগন চ 
চকর্তান্তান্ দৃষট্যন্তান্ ভম্মপাৎ কৃতান্। হলেনাকৃষ্য চৈধা্ান্ মুসলেনাপ্যচুর্ণয়ৎ্।। ১০০ ॥ 
গরুড়ঃ পক্ষপাতাভ্যাং তুগ্ডেনাপ্যুরসাহনৎ। স চদ্গিপুরুযে! ধাতা পুরাণঃ প্রপিতামহঃ ॥ ১০১ ।। 

ঘ্বধি ও লবণ আনিয়া! দাঁও। স্বগংই মহাদেবের ব্রণভঙ্গ করিব ॥৮৬॥ তুমি সত্বরে স্বামীর 
ব্রণ বিনাশে প্রবৃত হও। এই বলিঃ তিনি বয়াসন হইতে লমুখিত হইয়া ॥ ৮৭ ॥ ভক্তিসহুকারে 
ববতধ্বজের ধ্য!ন করত, অভিগমন ও পুনরায় যত্রলহকারে শরপত্র দ্বার! তাহা ছেদন করি- 
লেন ॥৮৮ ॥ অনন্তর অন্বেণ করত, দেখিতে প ইলেন, তাহাব। উভয়ে পার্খ দেশে দণ্ডায়মান 
রহিয়াছে। তিনি সেই মায়াচ্ছা'দত কলেবর ভয়ঙ্কর দ[নব.ক জানতে পারিয়1 ॥ ৮৯ ॥ তৎক্ষণাৎ 
তথা হইতে অপশ্ত। হইলেন। অন্ধক“দেবীর অভিপ্র,য় অবগত হইয়া, স্ুন্বকে ত্যাগ 
করির] ॥ ৯* ॥ সবেগে সেই হরকান্তার অনুধাবন কফ্িল। এবং তিনি যে পখে গমন করি- 
লেন, সেই পথে য.ইতে ল'গিল ॥ ৯১ ॥ দেবী নির'কুল হইয়া, পাদপ্ন,তির প্রচ্ছাদন করিয় 
চলিলেন। এবং জন্ধককে আগমন করিতে দেখিয়া, ওয়ার্ড হইয়া, লবেগে ধাবমান হইলেন ।৯২॥ 
তিনি সখীগণের সহিত গৃহ ত্যাগ করিয়া, উপবনে উপ গত হষ্টলে, হে মুনিপুঙ্গম ! অন্ধক 
মদান্ধ হইয়], সেখানেও তাহার অন্থগমন করিল ॥৯৩॥ তথাপি তিনি তপোরক্ষণার্থ তাহ'রে 
শ।প দিলেন না। তাহার ভয়ে পরমপবিভ্রী শ্বেতা ককুস্থমমধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ৯৪ ॥ তদ্দর্শনে 
বিজয়ার্দি সখীগণ সকলে মহাগুল্মমধ্যে লীন হইলেন। 

পরবতী অন্তর্ধান করিলে, অদ্ধক স্থন্দের ॥ ৯৫॥ হন্ত গ্রহণ করিয়া, পুনরায় স্বীয় সৈম্মধ্যে 
সম,গত হইল। হেমুনিসত্তম! অন্ধক পুনরায় ম্ববলে আগমন করিলে ॥ ৯৬॥ পুমথ ও 
অন্ম্রগণ তুমুলযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইণ। তখন ম্মরশ্রেষ্ঠ বিবুঃ চক্র ও গদ1ধারণ করিয়া ॥ ৯৭ 
মহাদেবের প্রিয়কামনাবশংবদ হইয়, অন্থরদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন। প্রধান প্রধান 
দানবগণ তীয় শাঙ্গ ধনুর্বিনি্থেত শরঞ্জালে সম্যকরূপে অনুস্যত হইল ॥ ৯৮ তিনি সেই যড়- 
বিংশতি অস্থরের মধ্যে কাহ:কে গদ। দার] ও কাহাকেও বা চক্রের আধাতে নিহত করিলেন ॥৯৯। 
এবং অন্তান্ত অন্থুরদিগের মধ্যে কাহাকে খঙাপ্রহারে ছিন্ন ও কাহাকেও ব দৃষ্টি ঘার। ওন্মসাৎ 

করিয়া ফেলিলেন। এবং কাহাকে হুল দ্বারা আকর্ষণ ও অন্যান)দিগকে মৃশলাঘাতে চুীকৃত 
করিলেন. ১**॥ তৎকালে গরুড় পক্ষ, ভুণ্ড বক্ষস্থলের আঘাতে দৈতাদিগকে দলন করিভে 
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জ্বাময়ন্ বিপুলং পঞ্মমভাবিঞ্চত বারিণা।  সংস্পৃঃ। ব্রন্মতোয়েন সর্বতীর্থময়েন ছি।॥ ১০২॥। 
গণামরগণাশ্চাপন্ নবা গণশতাধিকাঁঃ | দানবান্তে চ তোবেন সংশ্পৃষ্ঠাশ্চাঘহারিণ] ॥ ১০৩ ॥ 
লবানা লয়ং জঞ্চুঃ কুলিশেন্ব পর্বতাঃ। দৃষ্। ব্রদ্মহরী যুদ্ধে ঘাতয়স্তৌ মহান্থযান্।। ১০৪ ॥ 
শতক্রতুশ্চ ছুদ্রাব বুদ্ধায় কৃতনিম্চন্নঃ। তপাপতন্তং সংপ্রেক্ষ্য বলে! দানবসভমঃ ॥| ১৯৫ ॥ 

নত্ব। দেবং গদাপাণিং বিমানস্থং চ পদ্মজং। ক্রমেণ চীন্ত্র বদেষা দ্ধ মুগিমুদ্য খ্য নারদ ॥১*৬।। বলবান্ 
দানবপতিরজেয়ো দেবদানবৈঃ। তমাপতভ্তং ভ্রিদশেশ্বরস্ত দোষ ং সহম্রেণ যথা বলেন ॥১০৭ || 
বং পরিত্র ম্য বগন্ত মুদ্ধণি নিপাতয়ামাস ল্ুরেশ্বগস্ত। বাঢং স চাল্ত্রপ্রবরোপি বজে। জগাম 

তুর্ণং হি সন্ধা মুনে ॥১*৮॥ বলোন্ত্রবদ্দৈত্যপতি্চ ভীতঃ পরাম্মুখোতৃৎ হ্থররাগ্রহর্ষে। 
তং চাপি জন্তে| বিমুখং নিপীক্ষা ভূত বৃতে। বাক্যমুবাচ চেদং।। ১০৯। তিভন্ব রাজি চরাচরন্ 
নরাজধর্মে গদতং পলায়নং । সহস্রাক্ষে। জম্ভবাক্যং নিশম্য তীতন্ত বিষুদমাগাম্মহর্ষে। 
উপেত্যাথ শ্রাপ্নতাং বাক্যমীশ ত্বং বৈ নাথে। ভূততব্যস্যা বিষ্ঃো || ১১৯।। জভন্তর্জয়তেত্যর্থং 
মাং নিরাধুধমীক্ষ্য হ। আযুধং দহি তগবংভ্্ামহং শরণং গতঃ ॥ ১১১।। তমুবাচ হরিঃ 
শক্রস্ত্যক্ত। বজ্জং ব্রজাধুনা । প্রাথয়পাদুধং বহুং লতে দাশ্কত্যসংশয়ং ॥ ১১২।। জনার্দনবচঃ 

শ্রুত্ব। শক্রস্বমিতবিক্রমঃ। শরণং পাবকমগাদিদং চোবাঁচ নারদ ।। ১১৩।। 

শত্রু উবাচ। নিদ্বঙে। থে বলং বজ? কৃশানো শতধা গতঃ।॥ এষ চাহুয়তে জস্তন্ঞম্ম।দ্দেহ।- 

বুধং মম ॥ ১১৪ ॥ 

লাগিল। সকলের বিধাতা পুরাণ আধিপুরুষ পিতামহ ব্রদ্মা ॥ ১*১॥ বিপুল পদ্ম ভ্রামিত ও 
সলিল দ্বার অ ভষিভ্ত কঠিলে, তাহার সেই সর্বতীর্থময় নলিল সংস্পর্শে ॥ ১৭২ গণ ও 
অমরগণ নবকলেবরধারণপুর্বক গণখতাবিক হইয়া উঠিল। দানবগণ সেই পাপহারী সলিল 
স্পর্শমাত্র ॥১০৩ ॥ কুলিশম্পর্শে পর্বতের ন্যায়, বাহনপমেত লয় পাইতে ল গিল। 

ব্রক্ম। ও হরি উভয়ে মহাসুরদিগকে সংগ্রামে নংগার করিতেছেন, দর্শন করিয়া ॥ ১০৪ ॥ 

শতক্রতু যুদ্ধার্থ কৃতনিশ্চয় হইয়া, সবেগে ধাবমান হইলেন। দ'নবসত্তম বল তাহাকে আনিতে 
দেখিয়া ॥ ১০৫ ॥ গদ্াপাশি জনার্দন ও বিমানবিহ।রী ব্রন্ম। উভরনে যথক্রমে প্রণাম করিয়া, 
মুষ্টি উদ্যত করত, যুদ্ধার্থ গমন করিল ॥ ১০৬॥ বলবান্ দ্ানবপতি বল দেব ও দানবগণের 
অজেয়। ত্রিদশেশ্বর ইন্দ্র তাহ'রে অ।পিতে দেখিয়া ॥ '*৭ ॥ বজজঘূর্ণনপুর্ববক তাহার মস্তকে 
নিপ,তিত ক।রলেন। তাহাতে সে£ অব্্রপ্রবান ব্জও সত্বরে সহস্র থও হইয়া গেল ॥ ১০৮ ॥ 
তথন বল ধাবমান হংলে, স্থুররাট হন্দ্র ভাত ও পরাস্মুখ হইলেন । মহ্ষে! তাহাকে পরাম্মুথ 

নিরীক্ষণ করিয়া, ভূতগণে পরিবৃত জন্ত কহিতে লাগিল ॥ ১০৯॥ তুমি চরাচরের রাজা ॥ 
রাজধন্থে পলায়নের কথ। নাই, অতএব অবাস্থতি কর। মহ্ষে! সহত্রাক্ষ জভের কথ! শুনিয়া, 
ভীত হইয়া, সত্বরে খিষুর শরণাপন্ন হই.ংলন। এবং সকাশে গমন করিয়া, কহিলেন, ৬ ঈশ! 
আপান ভূত ও ভবিষ্যতের নাথ । জামার কথায় কর্ণপাত কন ॥ ১১০ ॥ জন্ভ আমাকে নিরন্তর 

দেখিয়া, তর্জন করিতেছছ। অতএব, গন! আম রে আম্ুধ প্রদান করুন। আ'ম পাপ- 
নাগ শরণাগত ॥ ১১১ । 

ভগবান্ নারায়ণ তহারে কহিলেন, ইন্দ্র! তুমি অধুন। বজ্জ ত্যাগ কবিয়া, বহ্ছিক নিকট 
অস্ত্র প্রর্থন। খর। তান তোম।কে অন্তর প্র।ণ কারবেন, গনেহ নাই ॥ ১১২৪ 

অমিতবিক্রম ইন্দ্র জনার্দনের কথ! শুনিধা, পাঝকের শরণ,গত হইয়া, বলতে লাগি- 
লেন ॥ ১১৩ ॥ হেকুশানো! আমার বজ্র প্রহারবেগে শতখণ্ড হইয়. মিয়'ছে। এদিকে 

জন্ভ যুদ্ধার্থ আহ্ব.ন করিতেছে । অতএব অ।মারে আমুধ প্রদ|ন কর ॥ ১১৪। 
৪০ 



৩১৪ বামনপুরাণম্ । | ৬৯ম, অধ্যয়ঃ। 

পুলন্ত্য উবাচ। তম|হ ভগবান্ বহিঃ প্রীতোন্মি তববালব। যস্্র দর্পং পরিহ্ৃত্য মামেব 
শরণং গভঃ ॥১১৫। ইতুচ্চার্যয ন্বশক্্যা সশক্তিং নিষ্রম্য ভাবতঃ। প্রাদাদিন্্রায় তগবান্ 

রোচমানো দিবং গভঃ ॥ ১১৬1 তামাদায় তদা শক্তিং শতঘণ্টাং সুদারুণাং) প্রত্যদ্যযে তদ। 
জং হৃত্বকামেপ্রিমর্দনঃ ॥ ১১৭ ॥ ভয়াভিসহিতঃ শক্র: লহ শ্যৈন্ঠিরভিদ্রুতঃ| ক্রোধং চক্রে 
তদ! জভ্তে৷ নিজঘ!ন গজাধিপং ॥ ১১৮॥ জন্তমুষ্টিনিপাতেন ভগ্রকুন্তকটে। গজঃ। নিপঃত 
বথ। খৈলঃ শত্রবজজহতঃ পুরা ॥ ১১৯ ॥ পতমানং গজেন্দ্রং তু শক্রশ্চপ্রভ্য বেগবান্। ত)কৈ,ব 
মন্দরগিরিং প্রধাতো বন্থুধাতলে ॥১২* ॥ তং পতন্তং হরিং দিদ্ধাশ্চারণাশ্চ তদাক্রবন্। মামা 
শক্রপতম্বাদ্য ভূতলে ভিষ্ঠ বাসব ॥ ১২১ ॥ সতেষাং বচনং শ্রদ্ধা যোগী তহে। ক্ষণং তদ]। 
গ্রঁহ চৈতান্ কথং যোৎন্যে পতন্বৈ শক্রভিঃ সহ ॥ ১২২॥ তবৃচ্র্দেবগন্ধর্! মা বিযাদং ত্রজেশ্বর। 
যুধান্ব ত্বং সমারু্চ প্রেষয়ামো। জগত্রথং ॥ ১২৩॥ ইত্যেবমুক্ত। বিপুলং রথং স্বম্তিকলক্ষণং । 
বানরধবজনংযুক্তং সংহতৈর্থরিভিযুতং ॥ ১২৪॥ শুদ্ধজান্ম নদময়ং কিন্কিণীজালমণ্ডিতং । শক্রায় 
প্রেষয়ামান্ছ্ববশ্ব বন্থপুরোগমাত ॥ ১২৫ ॥  তমাগতমুদীক্ষ্যাথ হীলং সারথিনা] হরিং। প্রাহ 

যোৎস্যে কথং যুদ্ধে সংযমিষ্যে কথং হয়ান্॥১২৬॥ যদ্দি কশ্চিচ্চ সারথ্যং করিষাতি মমাধুন]। 
ততোহং ঘাতয়ে শত্রন্নান্যথেতি কথঞ্চন ॥ ১২৭ ॥ ততোক্রবংস্তে গন্ধর্ব। নাস্মাকং সারথির্বিভো | 
বিদ্যতে স্বয়মেবাশ্বান্ ত্বয়ং সংযস্তমর্তি ॥ ১২৮ ॥ ইতোবঘুক্তে ভগবাংস্ত্যক্র। স্যন্ননমুত্তমং | 
স্মাতলং নিপপ।তৈব পরিত্র্ঃ স্ুরেশরঃ॥ ১২৯ ॥ চলন্মৌলিং মুক্তকচং পরি্রামুধাস্পনং । 

০০০ 

পুলস্ত্য কহিলেন, ভগবান্ বহি ত'ছারে কঠিলেন, হে বাব | আমি আপনার প্রতি প্রীতি- 
মান্ হইয়াছি। যেহেতু, আপনি স্ব্গত্যাগপুরঃসর আমার শরগাগত হইয!ছেন ॥ ১১৫ ॥ এই 
প্রকার কহিয়া, তিন স্বকীয অনাধারণ প্রভাববলে আপনার শক্তি হইতে শক্তি নিক্ষামিত 
করিয়া, ইন্দ্রকে প্রদানপুর্বক, রে'চমান হইয়া, শ্বর্গে সমাগত হইলেন ॥ ১১৬। 

অরিমর্দন ইন্দ্র সেই শতঘণ্টাদমন্বিত  স্ুদরুণ শক্তি গ্রহণ করি, জন্তে্র লিধনসাধনমানসে 

গ্রতিপ্রয়াণ করিলেন ॥ ১১৭ ॥ এইরূপে তিনি" শক্তি সহিত সৈনাগণে পরিবৃত হইয়া, অভি- 
দ্রুত হইলে, জম্ভ জাতর্রোধ হইয়া, রাবত.ক আঘাত করিল॥ ১১৮॥ জন্তের মুষ্টিগ্রহ!র 
কুম্ত ভগ্ন হইয়া গেলে । এীরাবত ইন্দ্রের বজ্রাগত পর্বতের ন্যায়, পতিত হইল ॥ ১১৯ ॥ গজেন্দর 

পতমান হইলে, শক্র নবেগে লক্ষপ্রদানপূর্ধক তাহাকে ত্যাগ করিনা, বসুধাতল অ শ্রয় করি- 

লেন ॥ ১২০ ॥ 'তিন পতিতছইতে লাগিলে, সিদ্ধ ও চারণগণ তাহ্ঃরে বারম্বার প্রতিষেধ 
করিয়া কহিলেন, আপনি পতিত হইবেন না। অদ্য ভূতলে অবস্থিতি করুন ॥ ১২১॥ যোগী 
ইন্দ্র তাহাদের কথ শুনিয়া, ক্ষণক;ল অবস্থিতি করিয়া, কছিতে লাগিলেন, আমি পতিত হইয়া, 
কিরূপে শক্রগণের সহিত যুদ্ধ করিব ॥১২৯ ॥ দেব ও গন্ধর্ধগণ প্রতু তুর ক রলেন, হে ঈশ্বর । 

জাঁপন বিষঘর হইবেন ন|। অমর! রথ প্রদান করিতেছি। আপনি তাহাতে আরোহণ 

করিয়া যুদ্ধ করুন ॥ ১২৩।। এই বলিয়া, বিশ্বাবন্থ প্রমুখ সেই গন্ধর্বাদিগণ স্বম্তিকলক্ষণ বিপুল 
রথ ইন্দ্রের নিকট প্রেরণ করিলেন। এ রথ বানরপবঙ্জলংযুক্ত, ন হত অশ্বগণে পরিচালিত, 
বিশুদ্ধ জাহ্ব,নদে বিনির্মিত, এবং কিস্কিনীজালবিমগ্ডিত ॥ ১২৪ ১২৫॥| 

ইন্দ্র সেই সারিহীন রথ সমাগত দর্শন ক রয়া, কহিতে লাগিলেন, আমি কখনই বা 1 যুদ্ধ 
করিব, আর কখনই ব| অশ্ব দগকে সংযমিত করিব ? || ১২৬।। যদি কেহ অধুনা আমার সারথ্য 
করে, ত!হ! হইলে, শক্রুকুল নির্মল করিতে পারি। নতৃবা, কথনই পারিব না ॥। ১২৭ | 

গন্ধর্ব কিল, আমাদের সারথি নাই। অতএব শ্বয়ং অশ্বিগকে সংযমিভ করুন || ১২৮ ।॥ 
তাহার! এই কথ। কহিলে, ভগবান্ শতব্রতু সেই ন্ুগ্রশস্ত স্যন্দন ত্যাগ করিয়!, পরিত্র্ই হইযা, 



১৯ম, অধ্যায় | ] বামনপুরাণম্। ৩১৫ 

তং পতন্তং সহত্রাক্ষং দৃ্ | ভূঃ পমকম্পহ ॥ ১৩০ ॥ পৃখিব্যাং কম্পমানারাং সমীপস্থা তপস্বিনী। 

ভরধ্যাব্রবীৎ প্রভে। বাপং বছি: কুক যথান্থখং ॥ ১৩১ ॥ স ভু ভার্ধ্যাবচঃ শ্রত্বা কিমর্থ'মতি চা- 
ত্রবীৎ। স]চাহ শ্রায়তাং নাথ দৈবজ্ঞপরিভাদিতং ॥ ১৩২॥ যদেপ্নং কম্পতে ভূমিস্তদ] প্রর্থি- 
প্যতে বহিঃ । যদাহাতে। মুিশেষ্ঠ হত্তকেদ্দিগুণং মুনে ॥ ১৩৩।॥ এতত্বাক্যং তদা শ্রুত্বা বাল- 
মাদায় পুত্রক্ম। নিরাশস্কে। বহিঃ শীত্রং গ্রাক্ষিপৎ ক্মাতলে দ্বি্ঃ ॥ ১৩৪ ॥ ভূয়ে] গোযুগলারায় 
প্রবিষ্টো! ভার্যয়! ধিজঃ। নিবারিতো] যদাষ!সীত্তব হানির্ভবিষ্যতি ॥ ১৩৫॥ ইত্যেবমুক্তে 
দেবর্ষির্ঘহিনি গঁম্য বেগবান্। দ্দর্শ বালদ্বিতয়ং সমরূপমবাস্থতং ॥ ১৩৬ ॥ তং] দেবত্া- 
পূজ।ং ভার্ধযাঞ্চাডভুতদর্শন,ম্। প্রীহ তত্বং নবিন্দাম বৎ পৃচ্ছামি বদন্ব তৎ॥ ১৩৭ ॥ বালন্য,স্ত 
দিতীয়ন্ত কে তাঁব্য।দ্ওণাঃ কিল। গালবেন তু যচ্চোজ্ং কর্ম তৎ কথয়াধুনা ॥ ১৫৮॥ সাব্রবী- 
মাদ্য বন্গ্যে বৈ বদিষ্যামি পুনঃ প্রভে।। সোহইব্রবীঘদ চাদ্যৈব নোচেম্নাশ্বামি ভোজনং ॥ ১৩৯ । 
সা প্রাঃ আধতাং ত্রন্মন্ বরদদষ্যে বচনং ছিতৎ। কাতরণাদ্য যৎ পৃষ্টং হরেবস্ত| ভবেদম্ ॥ ১৪* & 
ইত্যুক্তব্তি খাঞ্টে চ বাল এব ত্বচেতনঃ | হরেজগাঁয সাহাব্যং কর্তং রথবিশা- 
রদ; ॥১৪১ ॥ তং ব্রজন্তং ছি গন্ধর্ব। বিশ্বাবস্থপুরোগম।1:। জ্ঞাত্বেন্রন্যৈব সাহাধ্যং তেজন। 
সমবদ্ধয়ন ॥ ১৪২ ॥ গন্ধর্বতে ্স। যুক্ত; শিশুঃ শক্রং সমেত্য হি। প্রোব'চাঁভ্যেহি দেবেশ 

কা ৯৮ পস্পাীশসি শাস্তি সস সা সরস ৮ সস আপ পা পা পাস 

রগাঁতলে পতিত ইলেন | ১২৯॥ তাগার মৌলি বিচলিত হইল, কেশপাশ আলুল গ্রিত হইয়া 
পড়িল, এবং জমুধাস্পদ পিএ হইল । সহআাক্ষ পতিত হইলেন, দর্শন করিযা, পৃথিবী কম্পিত 
হয়] উঠি.লন || ১৩০॥ পুথবী কম্পিত হষঈটলে, কোন ব্র'ঙ্গণের মঁমীপচারিণী তপন্থিনী 
সহধশ্রিণী সামিকে কহি.লন, পপ্রভো ! আমাদের এই বালককে খথাুখে বাহিরে লইয়া 
যান।। ১৩১॥ দিজ পড়ীর কথ শুনিয়া জিজ্ঞাস! করিলেন, কিকারণে বাহিরে লইয়া যাইত 
বলিতেছ ? 

ভার্যা কহিলেন, নাথ! শ্রবণ করুন। দৈবজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন ।॥ ১৩২॥ পৃথিণী 
কম্পত হই'ল, তৎক!লে যে বস্থকে গৃহর বাহির কর। যায়, হে মুনিশ্রেষ্ | তাহাই ছ্িগুণ 
হইয়া থাকে ॥ ১৩৩ ॥ এই ।কথ। শুণনপা, সেই দ্বিজ তৎক্ষণাৎ বালক পুত্রকে গ্রহণ করিয়া, 

নিঃশস্ষিতচিত্তে শীঘ্র বাহিরে লইন়| গিয়া, ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন || ১৩৪ ॥ পুনরায় গো- 
যুগল গ্রহণ করিবার জনা গৃহে প্রবি্ হইল, ভার্ধ্য। তাহারে নিবারণ ; করিয়া কহিলেন, 
গোষুগলকে বাহির করলে, আপনার হানি হইবে ॥ ১৩৫ ॥ ত্য এই কথা বলি, দেই 
দ্বিজ বেগে বহির্গত ₹ইয়", দেখিলেন, পরম্পর-সমান-রূপবিশিই ছুইটী বালক তথায় উপবিষ্ট 

রহিয়াছে ।। ১৩৬॥ দ্বেবগণের পুজনীয় দেই দ্বিতীয় বালককে অবলোকন করিয়া, অদ্ভুতদর্শন! 

ভা্যারে কহিলেন, আমি জাঁনি না, বলিয়াই তোমারে জিজ্ঞানা করিতেছি । অতএব, তুমি 
বল ॥ ১৩৭ ॥ এই দ্বিতীয় বালক কীদৃশ-গুণসম্পন্ন হইবে? এবং কিরূপ কর্মের অন্ুদরণ 
করিবে । গালব উহ বলিয ছেন। তুমি এক্ষণে আমার নিকট উহা কীর্ভন কর ১৩৮। 
ভার্ধ্য। কঠিলেন, অদ্য অমি বলিব ন|; সময়াস্তরে কহিব। দ্বিজ উত্তর করিলেন, অদ্যই 
বলিতে হইবে; নচেৎ, অমি আহার করিব না।। ১৩৯॥ ভা্যা কহিলেন, ব্রন্মন্! শ্রবণ 
করুন, আপনি কাতর হইয়। যহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহ! বলিতেছিঃ এই বালক ইন্দ্রের 
সারাথ হইবে || ১৪* ॥ 

ব্রাঞ্মণী*এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে, মেই নিত,স্ত মুগ্ধন্বভাব রথাবশারদদ বালক ইন্দের 

সাহা; করিবার জন্য গমন করিল | ১৪১ ॥ বিশ্বাবন্্প্রমুখ গন্বর্বগণ ইন্দ্রের সাহায্য হইবে, 

জানিয়া, গমনপময়ে দেই বাল ককে তেজ; দ্বার সংবর্ধিত.করিলেন || ১৪২॥ এ শিশু গন্ধর্ব- 



৩১১৬ বামনপুরাণম্। | ৬৯ম, অধ্যায়ঃ) 

পরিয়ে যস্তা ভবামি তে ॥ ১3৩॥ তচ্ছত্বা চ হরি গ্রাহ কলা পুত্রোমি বালক। সংযং- 
তানি কথং চ'গান্ সংশয়ঃ প্রতিভাতি মে ॥ ১৪৪ ॥ সোহ্ব্রবীচ্ছমীকপুত্রং মাং স্মাভবং বিদ্ধি 
বাদব। গদ্ধর্বতেজসা যুক্ং বাঁজিবানবিশারদং ॥ ১৪৫॥ তচ্ছত্বা ভগবান্ শত্রঃ থে বভৌ 
ফষে'গিনাং বরঃ। স চাপিবিপ্রতনয়ো মাতলিনাম বিশ্রুোতঃ ॥ ১৩৬ ॥ ততোধিরঢঃ স্থরথং শক্র- 
ভ্রিদশপুক্গবঃ। রশ্মীন্ শমীকতনয়ে! মাতলিঃ প্রগৃহীতবান্ ॥ ১৪৭ ॥ ততো! মন্দরমাগম্য বিবেশ 

রিপুবাহিনীং। প্রবিশ্য দশে শ্রীমান্ প্র-থতং কার্মকং মহৎ ॥ ১৪৮॥ সশরং পঞ্চবর্ণং তৎ 
সিতরক্তাল তা রুণং। পাওচ্ছায়ং স্থরশ্রেষ্টস্তজ্জগ্রাহ সমার্গণং ॥ ১৪৯ ॥ ততস্ত মনস! দেবান্ 

রজঃসত্বতমোময়ান। নমন্কৃত্য শরঞ্চাপে সাধিজ্যে বিনিযোজয়ৎ ॥ ১৫০ ॥ ততো! নিশ্চেরুয়তুযুগ্রাং 
শর বরণবাসসঃ | ব্রদ্েশবিবুঃনামাঙ্ক।: ্থদয়ন্তোন্থরান্ রণে ॥ ১৫১ ॥ আকাশং বিদিশং পৃর্থীং 
দিশশ্চ সশরোৎ*রৈঃ। সহত্রক্ষোহরিপক্ষাংশ্চ ছদয়'মান নারদ ॥১৫২॥ গজে। বিদ্ধো- 
হয়ে! ভিন্নঃ পৃথিব্যাং পতিতো| রধী । মহামাত্রো ধরাং প্রাপ্ডো! জন্তশ্চাপি শরাতুরঃ॥ ১৫৩ ॥ 
পদাতিঃ পতিতে। ভূমৌ শত্রম.গণতাড়িতঃ | হতপ্রধানং ভূয়িষ্ং বলং তচ্চাভবন্রূণে ॥ ১৫৪ ॥ 
তং শক্রবাণাভিহতং ছুরাসদং দৈন্যং সমালক্ষ্য তদ। কুজভ্তঃ। জস্ভাম্থরশ্চাপি স্থরেশমবায়ং 
গ্রজগতুগৃহি গদে সুঘোরে ॥ ১৫৫ ॥ তাবাপতন্তোৌ ভগবান্লিগীক্ষ্য ন্বদর্শনেনারিবিনাশনেন। 
বিষুঃঃ কুজভ্তং দিজঘান বেগাৎ স স্যন্দনাদগাং স্তপতদগতান্ত্ঃ ॥১৫৬| তশ্মিন্ হতে ভ্রাভরি মাধবেন 

তেজে আবিষ্ট হইয়া, ইন্ত্রের সকাশে যাইয়া, কহিতে লাগিল, হে দেবেশ! আন্ন, আম 
আপনার প্রিয় সাঃখি হইব || ১৪৩ ॥ ইন্দ্র এই কথা শুনিয়া, তাহারে কহিলেন অয বালক! 
তুমি কাহার পুর? কিরূপেই বা অশ্বদিগকে সংযত করিবে? আমার সন্দেহ হইতেছে ১৪৪ । 
বালক কহিল, আমি শমীকের পুত্র, পৃথিবীতে জন্মিয়াছি ও গন্ধবর্বগণের তেজে আবিষ্ট হইয়াছি। 
এবং অশ্বচালনে আমার সবিশেষ পারদর্শিতা আছে, জানিবেন | ১৪৫ ॥ 

ইন্দ্র এট কথা শুনিয়া আকাশে বিরাজমান ও সেই বালক ও মাতলিনামে বিখ্যাত হইলেন ॥১৪৬॥ 
অনন্তর 'ত্রদশপুঙ্গব বাসব সেই ্তুপ্রশস্ত রে অধিরূঢ় হইলে, শদীকতনয় মাত'ল অশ্বগণের 
রশ্মি গ্রহণ করিলেন ॥ ১৪৭॥ তৎ্পরে ইন্দ্র মন্গরপর্বতে গমন করিয়।, শক্রগণের সৈম্মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইলেন। প্রবিই হইয়া, স্থবিশ.ল ও স্থুপ্রমিদ্ধ শরাসন দেখিতে পাইলেন ॥ ১৪৮ ॥ 
এ শরানন দিত, রক্ত অসিত ও অরুণ ইত্যার্দি পঞ্চবর্ণবিশি এবং উহ্থার প্রাতিভ 
পাগুয়বর্ণে রঞ্জিত । তিনি সেই সশর শরানলন গ্রহণ || ১৪৯ ॥ এবং মনে মনে রজহঃসত্বতমোময় 

দেষগণকে প্রণাম করিয়া, গুণযে।জনাসহকারে এ ধনুতে শর সন্ধিত করিলেন || ১৫০ ॥ তখন 

তাহ। হইতে ব্রদ্ধা, বিষ ও মহ দেবের নামান্কিত বঙ্ছিপত্রা্শিই অতু গ্র শর নকল বি'নর্গত 
হইয়া, দানবদল দলন করিতে লাগিল ॥ ১৫১ ॥। সেই শরজালে তিনি 1দকৃ, বিদিক, আক,শ ও 
পৃথিবী এবং শক্রপক্ষকে একবারেই আচ্ছন্ন ক'রয়! ফেলিলেন || ১৫২ ॥ এবং গজসকলকে 

বিদ্ধ, হয়সকল,ক বিদীর্ণ, ও রখীনকলকে তৃতলে নিপাতিত করি(ত লাগিলেন। এবং মহা- 
মাত্রকে ধরাদাৎ ও জন্তকে আতুরতাবাপন্ন করিয়! তুলিলেন ॥ ১৫৩ ॥ তদীয় শঃপঃম্পরায় 
পরিতাড়িত হইয়া, পদাতিসকল পৃথিবীতে পতিত হইল। ক্ষণমধ্যেই রণস্থলে দেই সুবিশাল 
বাহিলী হুতগণে গার পূর্ণ হইয়া উঠিল ॥ ১৫৪4 

ছুরাপদ দৈত্যসৈস্ত ইন্দ্রের বাণে অভিহত হুইয়াছে, দর্শন করিয়া, জস্ত ও কুজন্ত উভয়ে 
অতীবভয়ঙ্কর গদা গ্রহণ করিয়া, সেই অবিনাশী দেবরাজের উদ্দেশে ধাবমান হইল ॥ ১৫৫ ॥ 
ভগব ন্ জনার্দন তাহাদিগকে জাপিতে দেখিয়া, শক্রবিনাশন স্থদর্শনের আঘাত করিলে, 
কুন গতান্ু হইয়া, সবেগে স্যন্দন হইতে পৃ.থবীতে প.ভত হইল || ১৫৬॥ জনার্দন কর্তৃক 
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জন্তস্ততঃ ক্রোধবশং জগাম ক্রোধাণ্বতঃ শক্রমুপাদ্রব্রণে দিংহং যখেণো হি বিপর্নবুদ্ধিঃ ॥ ২৫৭ ॥ 
তমাপতস্তং প্রলমীক্ষ্য শক্রস্ত্যক্তিব চাপং সশরং মঠায্মা। জগ্রাহ শক্তিংযমদগুকল্লাং পশ্চাত্বতে। 
জন্ভবধে সপর্জ ॥১৫৮] শক্তি ঘণ্টান্গরসম্বনাং বৈ দৃষ্ট [পতস্তীং গদয়া জান । গদ" কৃত! সহসৈব 
তম্মপাদ্বিভেদ জন্তং হৃদয়ে চ তৃর্ণং ॥ ১৫৯ ॥ শক্ত স ভিন্বে। হৃদয়ে স্থুারিঃ পপাত ভূম্যাং 
বিগতান্দুয়েব। তং বীক্ষ্য ভূমৌ পতিতং বিসংজ্ঞং দৈত্যাত্ত ভীত। বিমুখ! বতৃবুঃ ॥১৬*॥ 
জন্তে হতে দৈতাবলে চ ভগ্নে গণাস্ত হা হরিমচ্চ'য়ন্তঃ । বীর্ধ্যং প্রশংসত্তি শত ক্রতোশ্চ সগোত্রভিৎ 
সর্বমূপেত্য তস্ত্বৌ ॥ ১৬১ ॥ 

ইতি শ্রীবামনপুরাণে ভৈরবপ্রাতুর্ভাবে জস্তকুজন্তবধো! নামৈকোনসপ্ততিতমো হধ্যায়ঃ ॥ ৬৯ । 

সপ্ততিতমোধ্ধ্যায়ঃ। 

পুলস্ত্য উবাচ। তম্মিংস্তদা দৈত্যংলে চ ভগ্নে শক্রোব্রবীদন্ধকমান্মরেন্্রং। এহ্োছি বীরাদয 
গতা মহান্থর1! যোত্ন্যাম ভূযো হুরমেত্য শৈলং ॥ ১ ॥ তমুবাচান্ধকে। ব্রন্মন্ সম্যক চ ভবতো।- 
গিতং। রণান্ৈবাপযা্যামি কুলং বাপদিশন্ স্বয়ং |১। পশ্ঠয ত্বং দ্বিজশার্দংল মম বীর্ধ্যং সুছূর্ঘরং। 
দেব্দানবগন্ধর্বণন জেযো সেন্দ্রমহেশ্বরান্। ৩॥ ইত্যেবমুক্ত। কচনং হিএগ্যাক্ষম্থতৌদ্ধক2। 
সমাশাস্যাব্রবীৎত্রুদ্ধ: সারথিং মধুরাক্ষরং ॥ ৪॥ সারথে বাহয় রথং হরাভ্যাসং মহাবল। 
য বন্লিহন্ম বাণৌঘৈঃ প্রমথানথ বাহিপী: ॥ ৫ ॥ ইত্যদ্বকবচঃ শ্রত্বা সারথস্ভরগাংস্ত?]1। কৃষ্ণবর্ণ।- 

ভ্রাতা নিহত হইলে, জন্ত ক্রোধের বশতাপত্র হইল। ক্রোধের বশতাপন্ন ও 'তজ্জন্য বিপরবুদ্ধি 
হইয়া, মুগ যেমন দিংহের প্রতি, তদ্রুপ ইন্দ্রের বিপক্ষে গমন করিল ।১৫৭॥ মহাত্মা ইন্ত্র 
তাহাকে আপতিত অবলোকন করিয়া, সশর শরাদুন ত্যাগ ও যমদও সদৃশী শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক 
জন্তের বধার্থ বিসর্জন করিলেন ॥ ১৫৮ ॥ সেই ঘণ্টাম্বরসমস্থত শক্তি আগমন করিতেছে, দর্শন 
কারয়া,সে গদার আঘাত করিল। কিন্তু এ শক্তি গদ1 ছেদন করিয়া,তৎ্ক্ষণাৎ ভন্মসাৎ ও জন্তের 
হৃদয় সত্বরে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল ॥ ১৫৯॥ শক্তির আঘতে হৃদয় বিদারিত হইলে, স্বরারি 
জ্ভ একবারেই গতাম্থ হইয়া, ভূমিতলে পতিত হইল। জন্ত সংজ্ঞাহীন হইয়া, ভূতল আশ্রয় 
করিল, দেখিয়া দৈত্যগণ ভীত হইয়া, রণে পরাজ্মুখ হইল || ১৬০॥ জন্ত নিহত ও দৈত'সৈন্ত 
রণে ভগ্ন হইলে, গণসকল তু হইয়া, ইন্দ্রের অচ্চন। ও তদীয় বীর্যের প্রশংদা করিতে লাগিল । 
তখন দেবরাজ মহ'দছেহ্র সমীপে গমন করিয়া, দণ্ডায়মান হইলেন ॥ ১৬১ ॥ 

ইতি ্রবামনপুরাণে জন্তকুজভ্ভবধনামক একোনসগুতিতম অধায়॥ ৬৯ ॥ 

পুলস্ত্য কহিলেন, দৈত্যসৈন্য রথে ভঙ্গ দিলে, স্বুরেন্্র বাঁপব অস্থুরেন্্র অন্ধককে কছিলেম, 
মহান্থরমকল গমন করিয়াছে । আইস, অদ্য উভয়ে হরশৈল আশ্রয় করিয়া, যুদ্ধ করিব ।॥॥ ১৪ 

্রহ্মান! 'অন্ধক উত্তর করিল, তুমি সর্বথ। লমীচীনবাগ্য প্রয়োগ করির়ছ। আমি স্বয়ং 
কুলধর্ম্ম রক্ষা! করত, কখনই সংগ্রাম হইতে অপযান করিব না॥ ২ হে দ্বিশার্দল! তৃ্বি 

আম,র স্ুর্ধার বীর্য অবলোকন কর। আমি ইন্দ্র ও মহেষ্বরের সহিত দেব, দানব ও গন্ধ 
দ্রিগকে জয় করিতে পারি 1 ৩॥. হিরণ্যাক্ষতনয় অন্ধক এইপ্রকার কহিয়া, জাগুক্রোধ হইয়া, 
সারথিকে মধুরাক্ষরে বিশেষরূপে আশাস দিয়া বলিতে লাগিল ॥৪। অয়ি মহাবল সারখি! 
তুবি মহাদেবের সকাশে রথ লইয়া চল। আমি শরজালে সমুদার প্রমথ ও বাহনী বিনাশ 
করিব ॥ ৫ ॥ 



৩২৪ বামনপুরাঁণমূ। [ ৭ম, অধ্যায়ঃ । 

এবং ছি সপ্তরূপৌইসৌ কথাতে ভৈরবে! মুনে। বিজ্রাজো২ইইমঃ প্রে(কে। ভৈরবা্কমুচ্যভে ॥৩৬। 
ততো মঞ্থাম্মন৷ দৈত্যঃ শৃলপ্রোতো মহান্ছর়ঃ | ছত্রবদ্ধারিতো ব্রন্দন্িন্ত্রাধুধসমপ্রভঃ ॥ ৩৭ ॥ 
তদঅুন্বণং ব্রন্মান্ শলভেদাদবাপতৎ্। যেনাকং মহাদেব! মগ্নঃ স সপ্মুর্তিমান্॥ ৩৮॥ ততঃ 
ম্বেদোভবসতপরি নিশ্রমৎ শক্ষরন্য তু। জ্ল টফলকাতন্মাজ্াত] কন্ত,ক্গ প্রভা ॥৩৯॥ যত্তুম্যাং 
পতি প্র স্বেদবিন্দুর্বিনাশনাৎ্ । তম্মাদজারপুঞ্জালে। বালকঃ সমজার়ত।। ৪০1 মস চাপি 

তৃষিতোত্যর্থং পপৌ রুধিরমান্ধকং। কন্ঠ। চোত্ক্ষতসংদাতা অস্কৃ চাবলিহ্ড্রুত। ॥॥ ৪১।। 

ততস্তামাহ দেবেশে। বালার্কসদৃশপ্রভাং । শঙ্করে। বরদে! লোকে শ্রেয়োর্থং হি বচে! মহৎ ॥ ৪২ ॥ 
স্বাং পূজরিষ্যন্তি স্থর! মহ্ধি পিতরভ্ভথ! | ক্ষব্দ্যাধক্াশ্চৈব মানবাশ্চ শুতস্করি ॥ ৪৩।। ত্বাং 
স্তোষ্যস্তি ন সন্দেহো বলিপুষ্পে ৎকরোৎ্কটৈ:। চর্টিকেতি শুভগ্লাম যন্মাডুধির চর্চিতা ॥ ৪৪ ॥ 
ইত্যেবমুক্ত ৷ বরদেন চার্্চক1 ভূয়োহছ্যাতা গিরিবিদ্ধ্যবাদিনীম্। মহীংপমন্তাদিচচার সুন্দয়ী 
স্থানং গত। হিশ্ুলকাপ্রিমুতমং | ৪৫।| তন্য:ং গতায়াং বরদঃ কুজন্ত প্রাদাদ্বরং সর্ববরোত্তমং 
হ। গ্রহাধিপত্যং জগতঃ শুতাশুভং ভবিষ্যতে তে ব্যমনং গ্রহান্বরৈ2 || 6৬ || হযোন্ধকঃ 

বর্ধন মাত্রং দিব্যং ্বনেজার্কছতাশনেন । চকার সংগশুফবলং দশোণিতং ত্বগস্থিশেষং ভগবান্ 
ল ভৈগ্নবঃ॥॥ ৪৭ ॥| তত্রাগ্নন! শল্তুসমুদ্তবেন সমুক্তপাপো স্মররাটব্ভৃব। ততঃ প্রজানা 

বলিয়া থকে । অষ্টম ভৈরবের নম বিদ্বরাজ॥। সর্বসমেত ভৈরবাষ্টক কথিত 
হইয়াছে ।। ৩৬ ॥ 

রন্ধন! অনন্তর মহাত্মা মহাদেব মহান্থরকে শৃলপ্রোত করিয়া, ছত্রবৎ ধারণ করিলে, 
ইন্ত্রাযধের ন্যায়, তাহার শোভা! হইল ॥ ৩৭ ॥ তৎ্কালে শৃলভেদ হইতে যে শোণিত নিপতিত 
হইল, তন্কার] লপ্ডমৃত্তি মহাদেবের ক পর্যযস্ত মগ্ন হইয়া গেল || ৩৮॥॥ অনস্তর পরিশ্রমবশতঃ 
শঙ্করের ললাটফলক হইতে রাশি রাশি ঘর্শ বিনিঃহ্ত হইতে লাগিল। তাহা হইতে শোণিত- 
পররপ্লুত। কন্তা জন্মগ্রহণ রুরিল ॥ ৩৯ ॥। তন্মধ্যে তাহার যে ম্বেদবিন্দু ভূমিতে নিপতিত 
হইল, তাহ। হইতে অঙ্গারপুঞ্জসত্রিভ বালক অবতরণ করিল | ৪* | এ বালক তৃষিত হইয়া, 
অন্ধকের শোণত পান করিতে লাগিল । তৎকালে উৎক্ষত হইতে সমুস্তভ কন্যাও সবেগে 
অন্যকলেহনে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৪১।। 

অনস্তর সকলের বরদাতা, দেবদেব শঙ্কর সেই বালার্কসদৃশ প্রভ,শালিনী কন্ঠ ।রে শ্রেয়ঃসাধ- 
নার্থ উদারবাক্যে কহিলেন ॥। ৪২।। মহূর্ষিগণ, দ্বেবগণ ও পিতৃগণ এবং যক্ষগণ, বিদ্যাধরগণ ও 
মানবগণ তোমার পৃজ] করিবে || ৪৩ ॥ হে শুভঙ্করি! তাহারা সকলেই বলিও পুংস্পাৎ্কর 
গ্রদানপুরঃসর তবদীন্ন সত্তোষপাধনে প্রবৃত্ত ইইবে। যেহেতু, তুমি রুধিরে চর্চিতা হইয়াছ, 
সেইহেতু, তোমার নাম চর্চিক| হইবে '॥ ৪৪ ॥ 

বরদ মহাদেব এইরূপ কহছিলে, সুন্দরী চর্চিক গিরিবর বিষ্ব্যে বাদ করিতে লাগিল। 
অনস্তর পুনরায় প্রস্থান করিয়া, পৃথিবীর চতুর্দিক বিচরণ করিতে করিত্তে, হিঙ্গুলকপর্বতে গমন 
করিল।। ৪৫ | চর্টিক গমন করিলে, বরদ মহাদেব কুজকে সর্ববরোত্ম বর দিয়। কহিলেন, 

তুমি গ্রহাধিপতি হুইয়া, জগতের গুভাশুভ বিধান করিবে । গ্রথাত্তরকর্তৃক তোমার কখন 
বিপৎ্ উপস্থিত হইবে না! || ৪৬ || 

অনস্তর ভগবান্ মহাদেব দিব্যবর্ষসহত্রমাত্রে আপনার নেত্রোখিত হুতাশন ও হৃর্ধ্য দ্বারা 
অন্ধকের বলশোষণ ও শোণিত নিঃশেষিত করিয়া, ত্বক ও অস্থিমান্্র অবশেষ করিলেন ॥॥ ৪৭ || 
শড়ুসমুড়ুত অগ্নির সংস্পর্শে তাহার লমুদায় পাপ পরিহ্ত হইল । তখন সে প্রজাগণের ঈশর, 



০ম, অধ্যায়ঃ | ] বামনপুরাণমূ। ৩২ ১ 

বছুরূপমীশং নাথং ছি সর্বশ্থা চয়াচরন্য।। ৪৮|।| জ্ঞগাত্ব'থ সর্বেশ্বরমীশমব্যয়ং ভ্রেলোক্যনাখং 

বরদং বরেণ্যং। সরব্ব্বঃ সুর!দৈর্নতমীড্যমদ্যং ততোন্ধকঃ স্তোত্রমিদ্চকার || ৪৯।। 

অন্ধক উবাচ । নমোস্ত তে ভৈরব ভীমমুর্তে ব্রেলৌক্যগোঁজ্রে সিতশৃলপাপে। কপালপাণে 
ভূগেশহার ত্রিনেত্র মাং পাথি বিপন্নবুদ্ধিং '। ৫* ॥ জয়ন্ব সর্বশ্বর বিশ্বমূর্তে ুরাসৈর্বনাত- 
প]দপীঠ। ব্রৈলোক্যম!তণ্ডরবে বৃষাঙ্ক ভীতঃ শরণ্যং শরণাগতোন্মি ॥॥ ৫১।। ত্বাং ন'থ দেবাঃ 

শিবমীরয়ন্তি সিদ্ধা হত্ং স্থাণু মহ্র্ষযশ্চ। ভীমঞ্চ যক্ষ1 মন্জা মহেস্বরং ভূতানি ভূতাধিপধুচ্চরত্তি ॥৫২1 
নিশাচরান্ত-গ্রঃূপাচরস্তি ভবেতি পুপ্যাঃ পিতরে! নমন্তে। দাসোস্মি ভুত্যং হর পাছি মহং পাপক্ষষং 
ঘে কুরু লোকনাথ ॥ ৫৩॥ ভবাংস্রিদেবদ্রি যুগস্তিধর্শা ্রপুক্ষরশ্চাসি বিতে! ত্রিনেত্র। ত্রধ্যারণিস্বং 
শ্তিরব্যয়াক্মা পুনীহি মাং ত্বং শরণং গতোন্মি ॥ ৫৪ ॥ ভ্রিণাচিকেতত্িপদ প্রতিষ্ঠঃ যড়ঙ্গবিৎ 

ভ্রীবিষয়েঘলুন্ধঃ। '্রলোক্যনাথো সন পুনীহি শত্তো দাপোন্মি ভীতঃ শরণাগতস্তে ॥ ৫৫ | 

কতো মহাশস্কর তেপরাধে। ময়] মহাড়ূতপতে গিরীশ | কাম|রিণ। নিজ্ডিতমানসেন প্রসাদ ত্ব।ং 

বিরস! নতোন্মি ॥॥ ৫৬ ॥ পাপোহং পাপকর্্ম।হং পাপাস্বা পাপসম্ভবঃ | ত্রহি মাং দেবদেবেশ 

সর্বপাপহরে। ভব ॥ ৫৭ ॥ মম নৈবাপগাধোস্তি ত্বশ্না বৈ তাদৃশোপ্যহং | স্পৃইঃ পাপসমাচাবো। ম'ং 

প্রশ্নে! ভবেশ্বর ॥ ৫৮ ॥ ত্বং কর্তী চৈব ধাত1 চ জয়ত্বং চমহা্য়। তং মঙ্গল্যত্বমোস্কাঝত্- 
শি শশী শসা পাশ ্্পপপা সস্পাো শশা ডি 

টরাচর জগতের নাথ, বহুবূপধর ॥॥ ৪৮ ॥ সর্কেশ্বর, অবিনর্খর, ত্রেলোক্যের রক্ষাকর্তা, দকলের 

বরদ্লাতা,বরেণ্য,লকল লোকের নিয়ামক, স্থুর প্রমুখ সকলের বন্দনীয় ও নমস্কত এবং সকলের আদি 

মহাঁদেবকে অবগত হইয়া, বক্ষ্যমাণ বাক্যে স্তব করিতে লাগিল ॥৪৯॥ তুম ভৈরব ও ভীম মুত, 
ভুমি বৈজোৌক্যের গোপ্তা এবং তুমি স্থশ'ণিত শূল ধারণ করিয়া থাক) তোমাকে নমক্কার। 

তুমি কপালপাণি; তুমি বান্থকিরূপ হারে বিম্ডিত, তুমি ত্রিনেত্র; তোমাকে নমল্কার। 

আমার বুদ্ধি বিপন্ন হইয়া.ছ ; আমারে রক্ষ। কর।॥ ৫*॥ ভু কলের ঈশ্বর । তুমি বিশ্বমূত্তি। 

নুরাস্থর নকলেই তোমার পাঁদপীঠের বন্দন| করে) ভো'মার জয় হউক। তুমি ব্েলোক্র 

জননী ও গুরু; ভুমি বৃযাঙ্ক। তুমি দকলের শরণদাত। ; এইজন্য, আঁমি ভীত হইয়|, ভে'মার 
শরণ[গত হইলাঁম ॥ ৫১ ॥ হে নাথ! দেবগণ তোম!কে শিবনামে নির্দেশ ও পিদ্ধগণ তোমাকে 

হয়নামে উল্লেখ করেন ? মহর্ষিগণ তোমাকে স্থাখু বলিষা থাকেন, ষক্ষগণ তোমাকে ভীমনামে 

ও মন্ুজগণ মহেশ্বরনামে ও ভূতগণ ভূতাধিপনামে কীর্তন করে ॥। ৫২॥॥ এবং নিশাচরগণ 

তে'মাকে উগ্র ও পরমপবিভ্রঙ্ভাথ পিতৃগণ তোমাকে ভবশবে আখ্যাত করিয়৷ থাকেন ; 

তোমাকে ননঙ্কার। হেহর! আমি তোম|র দাস; আম'কে রক্ষ। কর। হে লোঁকন।থ! 

আঁম.র পাপক্ষয় কর।।৫৩॥ তুমি ত্রিদেব ও ব্রিযুগ ; তুমি ত্রিধর্্মাও ভ্রিপু্ষর ; তুমি ত্রিনেত্র 

ও সর্বব্যাপী; তুমি ত্রধ্য।রুণি শ্রতিশ্বরূপ; তুমি অবায়াত্মা। আমি তোমার শরণাগত 

হইলাম$ আমারে রক্ষা ক ॥ ৫৪॥ তুমি ত্রিনাচিকেত ও ত্রিপদপ্রতিষ্ঠ ; তুমি ঘড়ঙ্গবিৎ 

ও অরীবিষয়ে লোতশৃন্ধ $ তুমি ত্রিলোকীর নাথ) আমারে পবিত্র কর। হে শো! 

আমি তোমার দাস। নশ্প্রতি ভ়যোজিত হইয়া, তোমার শরণাগত হইয়াছি। আমাকে রক্ষ! 

কর ।॥ ৫৫॥ হেমহাশঙ্কর! হছে মহাভৃতপতে। হে গিরিশ! আমি তোমার নিকট অপরাধী 

হুইয়।ছি। অধুনা, আমার মন নিত ও কামের বিপ-্ষ উখিত হইয়।ছে; তত্নহায়ে 

মন্তক দ্বার! আমি প্রণাম করিয়া, তোমারে প্রসন্ন করিতেছি ৫৬। জম পাপদ্বরূপ, প প- 

কন্মা, পাপাস্মা ও পাঁপনস্তব । তুম সর্বপাঁপ বিনাশ করিয়া থাক। অতএব হে দেবদেবেশ ! 

অ/মাঁরে পরিত্রাণ কর | ৫৭॥ আমার অপরাধ নাই; আপনিই আমারে স্পর্শ করিয়া, তা" 

পাঁপদমাচার করিয়াছেন। এক্ষণে আমার প্রতি প্রসন্ন হুউন ॥৫৮॥ তুমি কর্তা ও ধাতা; 

৪১ 



৩২২ বামনপুরাণম্। | ৭ম, অধ্যায়ঃ। 

মীশানোব্যয়ো ফবঃ ॥ ৫৯ ॥ তং ্রন্ধা সটিকননাথত্্ং বিষুগস্বং মহেশ্বরঃ। ত্মিত্রত্বং' ববটকারে। 
ধর্াস্বং তুষিতোত্তয ॥ ৬০ ॥ হুক্মম্্ং ব্যক্তরূপত্বং ত্বমব্যক্তশ্চ ধীবরঃ। ত্বয়] সর্বমিদং ব্যাপ্তং 
জগৎ স্থাবরজঙ্গমং ॥ ৬১ ॥ ত্বমার্দিরস্তেো। মধ্যং চ ত্বমেব চ সহ্ত্রপাৎ। বিজয়ন্ত্ং সহশ্রাক্ষে | 
বিরূপাক্ষে)। মহাভুজঃ ॥ ৬২॥ অনস্তঃ সর্বগে ব্যাপী হংসঃ পুপ্যাধিকোচ্যুতঃ | গীর্বাণ- 
পতিরব্যণে। রুদ্রঃ পশুপরতিঃ শিবঃ ॥ ৬৩ ॥ ত্রেবিদ্যত্বং জিতক্রোধে। জিতারাঁতির্জিতেন্দ্িয়ঃ। 
জয়স্চ শলপা পিস্বং পাহি মাং শরণাগতং ॥ ৬৪ । 

পুলস্ত্য উবাচ। ইথং মহেশ্বরো ব্রন্মন্ স্ততে। দৈত্যাধিপেন তু। শ্রীতিযুজঃ পিঙ্গলাক্ষো 
হৈরণাক্ষমুবাচ হ॥৬৫॥ প্রীতোম্মি দানবপতে পরিতুঞ্কোশ্মি চান্ধক। বরং বরয় ভগ্রন্তে 
যমিচ্ছসি দদামি তং॥ ৬৬॥ 

অন্ধ উবাচ। অধ্বিক1।জননী মহাং ভবান্ বৈ ত্রান্থকঃ পিতা । বন্দ।মি চরণ মাতুর্মাননীয়া 
মম।ধিকং ॥৬৭। বরদে। হি যদীশানত্তদ্যাতু বিপুলং মম॥ শারীরং মানসং বাপি ছুদ্ধতং 
ুর্বিচিন্তিতং ॥ ৬৮ | তথা মে দানবো ভাবে ব্যপয়াতু যহেশ্বর। হিরা তু তব ভক্তিশ্ঠ বরমেতং 
গ্রযচ্ছ মে ॥ ৬৯ ॥ 

মহাদেব উবাচ। এবং ভবতু দৈত্যেন্্র পাপং তে যাতু সংক্ষয়ং। মুক্তে!দি দৈত্যভাবাচ্চ 
ভৃঙ্গীগণপতির্ভব ॥'৭০ ॥ ইত্যেবমুক্ত1 বরণে মুদ্রাগ্রাদবতার্ধয তং। শির্মার্জযিত্ব। হস্তেন 
কতা! নিত্রণমন্ধকং ॥ ৭১1 ভতশ্চ দেবতা দেহাদ্বন্জাদীনাজুহাব সঃ। তে নিশ্চেরর্মহায্মানে। 

তুমি জয় ও মহাজয় ; তুমি মঙ্গগ; তুমি ওংকার; তুমিঈশান, অব্যয় ও ধ্রবন্থরপ ॥ ৫৯॥ 
তুমি স্বষ্টিকর্তা ব্রহ্মা? তুম সকলের রক্ষাকর্ত। বিষু; তুমি মহেশ্বর ; তুমি ইন্দ্র; তুমি বষট্কার, 
ভূমি ধর; তুমি তুধিত ॥ ৬০ তুম স্থপ্স্বরূপ ; তুমি ব্যক্তপ্ধরূপ ; তুমি অব্যক্তত্বরূপ? তুম 
ধী-বর ; তুম স্থাবর জঙ্গম সমুদয় জগত ব্যাপিয়। আছ ।;৬১॥ তুমি আদ্র) তুমি অন্ত, তুমি 
মধ্য, ভুমি নহম্রপ|দ, তু ম বিজয়, তু'ম সহম্রাক্ষ; তুমি বিরূপাক্ষ, তুমি মহাভূজ || ৬২॥ তুমি 
অনস্ত, তুমি সর্বগ, তুমি সর্বব্যাপী, ভুমি হুংস, তুমি পুণ্যাধিক, ভুমি অচ্যুত, তুমি গীর্বব।গপতি, 
তুমি অব্যগ্র, তুমি কুদ্র, তুমি পশুপতি, তুমি শিব ।। ৬৩॥ তুমি ত্রৈব্দ্য, তুমি জিতক্রোধ, তুমি 
জিতারাতি, তুমি ন্লিতেন্দ্িয়। তুমি জয়ম্বপ্ধপ, তুমি শৃ্পাণি। আমি তোম,র শরণাগত; 
আমায় রক্ষা! কর ॥ ৬৪ । 

পুলস্ত্য কহিলেন, ব্রচ্মন্! দৈত্যপতি এইরূপে স্তব করিলে, পশুপতি প্রীতিমান্ হইলেন। 
অনন্তর পিঙ্গলাক্ষ মহেশ্বর হৈরণ্যাক্ষ অন্থরেশ্বরকে কহিলেন ॥ ৬৫ ॥ হে দাঁনবপতি অন্ধক! 
আমি প্রীত ও পরিতুষ্ট হইগ়নাছি। তোমার মঙ্গল হউক। এক্ষণে যাহা ইচ্ছা, বর গ্রার্থন। 
কর, আমি তাহাই প্রদান করিব ॥ ৬৬॥ অন্ধক কহিল, অন্বিকা আমার জনসী। আপনি 
আমার পিত। তন্মধ্যে জননী আমার অধিকতর মাননীয়, গ্তাহার চরণবন্দন। করিতেছি ॥৬৭॥ 
হে ঈশান! যদি বরদান করিবেন, তাহা হইলে, আমার শারীরিক ও মানদিঞ্চ ছুক্কৃতি ও 
ছুর্বিচিস্তিত দুরীক্কৃত হউক ।৬৮॥ হে মহেশ্বর! আমার দানবভাবও যেন ব্যপনীত হয়। 
এবং আমি যেন আপনার প্রতি অচল। ভক্তি লাভ'করি। এই বর আমারে প্রদান করুন । ৬৯ ॥ 

মহাদেব কফিলেন, হে দৈত্টযেন্্র! যাঁহা'বলিলে, তাহাই হইবে । তোমার সমুদায় পাপের 
ক্ষন হইবে। তুমি দৈত্যভাব হইতে মুক্ত হইলে। এবং গণপত ভৃঙ্গী হইবে ॥ ৭॥ এই 
বলিয়া,বরদ মহ।দেব হর্যতরে অন্ধককে শৃলাগ্র হইতে অবতারিত ও হস্ত ছাঃ নির্শার্জিত করিয়া, 
ত্রণবিঞ্জিত করিলেন ॥ ৭১1 অনত্তর রুদ্র ব্রচ্জাদি দেবগণকে দেহমধ্য হইতে আহ্বান 
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নমন্তসতক্িলোচনং ॥ ৭২ ॥ গণান্ সনন্দীনাহয় সন্গিবেগ্ত তথাথতঃ। ভূঙিণং দর্শরামাস 

ক্রবপ্নেযোন্ধকেতি হি ॥ ৭9 তংদৃষ্ট1 দ্ানবপতিং সংশু্পিশিতং রিপুং। গণাধিপত্যমাপন্নং 
প্রশশংন্্বৃযধ্বজং 4৭৪ ॥ ততস্তান্ প্রাহ ভগবান্ সংপরিঘজ্য দেবতাঃ। গচ্ছধবং দ্বানি ধিষ্ানি 
তৃক্ষধ্ং ত্রিবিধং স্ুখং |৭৫॥ সহত্রাক্ষোপি সংযাতু পর্বতং মলয়ং গুভং। তত্র স্বকার্ধ্যং 
কত্বৈব পশ্চাদধাতু ত্রিবিঃউপং ॥ ৭৬1 ইত্যেবমুক্ত,। ত্রিদশ[ন্ সমাভাষ্য ব্যসর্জয়ৎ। পিতামহং 
নমস্কৃত্য পরিষজ্য জনার্দনং ॥ ৭৭ ॥ মহেন্দ্র মলয়ং গত্বা কৃত্ধা কার্ধ)ং দিবং গতঃ। গতেষু 
শক্রপ্রাঞ্যেতু ভগবান্ সংস্থিতঃ শিবঃ || ৭৮।| |বিসর্জয়ামাম গণান্ তন্মধ্যে যথা হরঃ। 
গণাশ্চ শঙ্ষরং দুই] শ্বং ত্ব-বাহনমাস্থিতাঃ ॥ ৭৯॥ জগান্তে শুভলোকাংশ্চ স্বস্বস্থানেষু নারদ ।, 
যত্র কামদুঘ! গাঁবঃ পর্বকামফলদ্রমাঃ ৮০ ॥ নদ্যস্তমুতবাহিন্ছে। হুদাঃ পায়সকর্দমাঃই। শ্বাং 
ক্বাং গতিং প্রয'তেষু প্রমথেযু মহেষ্বরং ||৮১।॥। সমাদারান্ধকং হন্তে নন্দীশৈলং লমাগতঃ। 

দবাভ্যাং বর্ষ হস্রাভাং পুনরায়াদ্ধিরো গৃহং।, ৮২ দদৃশে চ গিরেঃ পুত্রীং শ্বেতার্ককুমমস্থিতাং। 
সমাঘান্তং নিরীক্ষ্ৈব সর্ব্লক্ষণসংঘৃত্তং | ৮৩।। ত্যক্তার্ককুন্থমং তূর্ণং সথীন্তাঃ সমুপাহ্বক্নৎ। 
স্মাহ,তাশ্চ দেবা। তা জয়াদয। স্তপুমাগমন্ || ৮৪ || যাঁভিঃ পররিবৃতাতস্থবৌ হরদর্শনলালস!। 

তত ভ্রনেত্রো! গিরিজাং দৃষ্ট। হান্ধকদানবং ॥ ৮৫ ॥ নন্দিনং চ তথ] হর্যাদালিগচ্চ গিরেঃ স্থতাঁ”। 
অথোবাচৈষ দাঁদন্তে কৃতে| দেবি ময়ান্ধক£। ৮৬ ॥ পশ্তস্ব প্রতিযাঁতং হি শবস্থতং চারুহাসিনি। 

সপ আপিন 
শপ ০৭ সপ আজ পক পপ এ ১৩ পা পপ পালা ৯ সাপ সপ্ত, ক পপ 

করিলে, তাঁহারা বি নর্গত হইযা, তাহারে নমন্ধার কগিতে লাগিলেন ॥ ৭২, তদনভ্তর তিনি 
নন্দীর সহিত গণসকলকে আহ্বান ও সম্মুখে সন্নিবেশিত করিয়া, ভূঙ্গীকে দেখাইক্জা বলিলেন, 

এই েই অন্ধক ॥ ৭৩ ॥ দানবপতির মাংস শুঞ্ হইয়াছিল। এবং সে গণাধিপত্য লাত করিয়া- 

ছিল। তাহাকে দেগ্রিয়, সকলে বৃযধ্বজের প্রশংন। করিতে লাগিল ॥৭৪॥ অনস্তর ভগবান্ 
ভব দেবগণকে গাটরূপে আলিঙ্গন করিয়া, কহিলেন, তোমর! ম্বন্বস্থবনে গমন ও ব্রিবিধ 
স্থখমভ্তোগকর ॥ ৭৫1 সহশ্রাক্ষ ইন্দ্র মলয়পর্ধবতে গমন করুন। তথায় ন্বকীর্য)সাঁধন ক্রয়] 

পরে স্বর্গে মমাগত হইবেন ॥ ৭৬ ॥ «ই বলিয়া তিনি দেবগণকে লভ্ভাযণ, পিতামহকে নমস্কার 

ও জনার্দনকে আলিঙ্গন করিয়া, বিদায় দিলেন ॥ ৭৭॥ তখন দেবরাজ মলয়পর্বতে গমন ও 
স্বকার্ধ্য মাধন করিয়।, শ্বর্গে সমাগত হইলেন ॥ ৭৮ 

শত্রপ্রমুখ দ্রেবগণ গমন করিলে, ভগবান শঙ্কর স্বখাশীন হইয়া, গণসকলকেও বিদায় 
দিলেন। তথন তাহার] মহাদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, শ্ব স্ব বাহনে অধিরূঢ হইয়া ॥ ৭৯ ॥ 
শুভলোকসকলে অধিঠিত ন্ব শ্ব স্থানে প্রহ্থান করিল। এদকল লোকে গোসকল কামদোহন 

করিয়া থাকে । বুক্ষনকলও সর্ববিধ কামকল প্রসব করে || ৮০।| নদীসককল অমৃত বহন 
কিয়! থাকে এবং হ্রদসকপ পাঁয়সকর্দমে পর্পূর্ণ। প্রমথসকল এইরপে স্বস্ব গতি প্রাপ্ত 
হইলে, মহেশ্বর || ৮১॥ অন্ধকের হস্ত ধাঁরণপূর্বক নন্দীশৈলে সমাগত হুইলেন। ছুই 
সহত্র বৎসর পরে পুনরায় গৃহে আগমন করিলেন ।। ৮২ ॥ দেখিলেন, গিরিনন্দিনী শ্বেত অর্ক- 
কুম্মমমধ্যে বাল করিতেছেন । সর্বলক্ষণসম্পন্ন মহাদেব আগমন করিয়াছেন, দর্শন করিয়! ॥৮৩। 
তিনি সত্বরে অর্কপুষ্প ত্য।গ করিয়া, সথীকলকে সমাহ্বংন করিলেন। দেবী কর্তৃক সমাহৃত 
হইয়া, জয়াণ্দ বয়স্তাবর্গ শীঘ্র সমাগত হইলেন ॥| ৮৪ 1॥ দেবী তীহাঁদের কর্তৃক পরিবৃতা 
হুইয়1, হরদর্শনবাপনায় তথায় অবস্থিঠি করিতে লাগিলেন। জনভ্তর মহাদেব গিরিননিনীকে 

দর্শন করিয়া, অদ্ধককে ।।৮৫ || নন্দীকে ও সেই গিরিজাকে প্রীতিভরে আলিঙ্গন করিলেন । 

এবং দেবীকে বলিতে লাগিলেন, এই অন্ধককে আম তোমার দাস করিয়াছি।। ৮৬।। অস্কি 
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ইত্যুচ্চার্ধ/াহদ্বকং বৈ পুত্র এহেছি সত্বরং।| ৮৭ || ত্রজন্ব শরণং মাতুরেষ! শ্রেয়স্করী তব। 
ইতুক্তে] বিভুনা নন্দী অন্ককশ্চ গণেশ্বরঃ ॥ ৮৮।। লমাগম্যাস্বিকাপাদৌ ববন্দতুরুভাবপি। 
অন্ধকোঁপি তা গৌরীং ভক্তিনঘো! মহামুনে ॥ ৮৯ ॥ স্ততিং চক্রে মহাপুণ্যাং পাঁপদ্রীং শ্রুততি- 
সংমতাং | 

অন্ধক উবাচ। ও নমন্তেহস্ত ভবানীং ভূতভব্যপ্রিয়াং লোকধাত্রীং জনগ্রিত্রীং ক্বন্দমাতরং 
মহাদেবপ্রিয়াং স্যন্দিনীং চেতনাং ভ্রিলোক্যমাতরং ধক্সিত্রীং পদেবতাং মাতরং শ্রুতিং স্তিং দয়াং 
লজ্বাং কামন্থং গ্রীতিং লদাপাবনীং দৈত্য সৈস্থক্ষয়ঙ্করীং মহামায়াং ্থমায়াং বৈজয়স্তীং শুতাং 
কালরাত্রিং গোবিন্দজননীং শৈলরাজপুত্রীং সর্বদেবাচ্চিতাং বিদ্যাং সরনম্বতীং ত্রিনয়নমহিষীং 
নমগ্তামি মুড়ানীং শরণ্যাং শরপমুপযাতোহং নমে। নমন্তে ॥ ৯০ ॥ ইথং স্ততাসান্ধকেন পরি- 
তুই] বিভাবন্নী। প্রাহ পুত্র প্রসন্নান্ম বৃণু্ষ বরমুত্তম্ ॥ ৯১ ॥ 

ভৃঙ্গিরবাচ। পাপং পগ্রশমমায়াতু ভ্রিবিধং মম পার্বাতি। তথেশ্বরে চ সততং ভক্তির 
মমাধিকে | ৯২। 

পুলন্তয উবাচ। বাড়মিত্যব্রবীদেগীরী হিরণ্যাক্ষম্বতং ততঃ। মমাগ্রে পূজয়ন্ শর্বাং 
গণানামধিপো। ভব ॥ ৯৩ ॥ বণুর্দধাঁনন্য তথাচ তন্য মহেশ্বরেণাপ্যবিকপদৃষ্্যা। কৃত্বৈবমুচ্চৈ- 
ভয়দস্ত ভৈরবং ভূঙত্বমীশেন কৃতা ব্বশক্ত্যা॥ ৯৪ ॥& এতত্তবোক্তং হরকীর্ভিবর্ধনং 

পপ. 

চারুহাসিনি ! অধুনা এই অন্ধক তোমার পুত্র হইয়াছে । ইহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ 
কর।॥৮৭।| এই বলিয়। জন্ধককে কহিতে লাগিলেন, পুত্র! আইস।। ৮৭।। সত্বরে জননীর 
শরণাপন্ন হও। ইনি তোমার একমাত্র মঙ্গলকরী। 

মহাদেব এইরূপ বললে, অন্ধক্ক ও গণেশ্বর নন্দী ||৮৮॥॥ উভয়ে সমাগত হৃইয়া, অশ্বিক।র 
পাদযুগল বন্দনা করিলেন। মহামুনে ! জদ্ধর তৎকালে ভক্তিনঅ হইয়া, গৌরীর ॥| ৮৯ ॥। 
পরমপবিত্র, শ্রতিসম্মত, সর্বধপাপবিনাশন স্তব করিতে লাগিল, ও, ভবানীকে নমস্কার । 
তুমি ভূতভব্যপ্রিয়া। তুমি লোকধাত্রী। তুমি জনয্নত্রী। তুমি হ্কন্দজননী, মহাঁদেব- 
গেহিনী, ন্য“ন্দনী ও চেতনারূপিণী। তুমি ব্রৈলোক্যপ্রসবিনী, ধরিত্রী, দেবতা ও মাতা । 
তুম শ্রুতি, তুমি স্মৃতি । ভুমি দয়, তুমি লজ্জা, তুমি কামজননী ও গ্রীতিশ্বরূপিণী। তুমি 
সদাপাবনী ও দৈত্যসৈন্যক্ষয়ক'রিণী। তুমি মহামায়। ও স্মায়া; তুমি বৈজয়স্তী ও শুভন্বর্ূপ]। 

তুমি কালরাত্রি, গোবিনদের প্রসবকত্রী ও শৈলরাজপুত্রী। তুমি সর্দেবার্চিতা ও সর্কভূত- 
পুজিতা। তুমি বিদ্যা ও নরন্বতী । তুমি ত্রিনয়নম হী, তে'মারে নমস্ক'র করি। তুমি মৃড়ানী 
সকলের রক্ষাকারিণী, তে!ম:র শরণ গ্রহণ করিলাম । তোমারে বারংবার নমস্কার করি ॥৯০॥ 

অন্ধক এইরূপ স্তব করিলে, ভবানী পরিতু্! হইয়।, কহিলেন, পুত্র! প্রসন্ন 
হইফাছি। উৎকৃষ্ট বর গ্রহণ কর || ৯১॥। 

ভূঙ্গী কহিল, হে পার্বতি ! আমার $ত্রিবধ পাপ প্রশমিত হউক, ভগবান্ ভবের প্রতি 
সর্বদা তক্তি সঞ্চারিত হউক || ৯২ | 

পুল্ত্য কহিলেন, গৌরী হিরণ্য।ক্ষতনয় ভূঙ্ষিরপী অন্ধককে, তাহাই হইবে, বলিলেন। 
এবং কহিলেন, আমার সম্মুথে মহ্ছাদেবকে পূজ। করিয়া, ভুমি গণনকলের অধিপতি হও ॥। ৯৩ ॥ 
তথন মহেশ্বর অবিরূপ দৃষ্টি বিক্ষেপ করিয়া, স্বকীয় শক্তি সছায়ে অন্ধককে সশরীরেই ভয়ঙ্কর 
ভৈরবশ্বরূপ ভূঙ্গিরূপে পরিণত করিলেন ॥ ৯৪ || হে মহন্ষ! ভোমার নিকট এই হরকীর্ডি- 
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পুণ)ং পবিভ্রং গুভদং মহর্ষে। সংকীর্তনীয়ং দ্বিজসভ্তমেষু ধর্ত্মাযুরারো গ্যধনৈষিণ। 
সদ ॥ ৯৫ ॥ 

ইতি শ্রীবামনপুরাণে ভৈরবপ্রাদুর্ভাবে অন্ধকবরপ্রদ[নং নাম সপ্ততিতমোহ্ধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥ 

একসপগ্ততিতমোহ্ধ্যায়ঃ। 

নারদ উবাচ। মলয়েপি মছেন্দ্রেণ যত কৃতং দ্বিজসত্ুম। নিষ্পাদিতং শ্বকং কার্য্যং তম্মে ত্বং 
খ্যাতুমর্মি ॥ ১। 

পুল্ত্য উবাচ। শ্য়তাং যন্মহেন্দ্রেন মলয়ে পর্ব তমুনে। কৃতং লোকহিতং 'কার্ধমাত্মনশ্চ 
তথ] ছিতং॥ ২॥ অধাস্থরম্ত বচনান্ময়তারপুরোগমাঃ । তে নির্জিতাঃ স্থরগণৈঃ পাঁতালগম- 
নোৎ্স্থকাঃ ॥ ৩ ॥ দরৃশর্মলয়ং বিপ্র দিদ্ধেঃ সেবিতকন্দরং। লতাবিতানসংচ্ছন্নং মত্তসত্বসমা- 
কুলং॥ ৪ ॥ চননৈরুরগাক্রাত্তৈঃ স্থশীতৈরতিসেবিতং মাধবীকুম্থমমামোদসুগন্ধিতমহা- 
গিব্িং ॥ ৫॥ তংদৃষ্ট 1 শীতলচ্ছায়ং শ্রান্ত। ব্যাঁয়ামকর্ষিতাঃ। ময়তারপুরোগান্তে নিবাসং 
সমরোচয়ন্ ॥৬॥ তেষু শুত্র নিবিহেষু ভ্রাণতৃপ্তি প্রদদোনিলঃ। বিবাতি শীতঃ শনকৈর্দক্ষণে। 
গন্ধপংযুত2॥ ৭॥ তত্রৈব চ রতিং চক্র [8 সর্ব এব মহাস্থরাঁঃ। কুর্বাস্তো! লোকপুন্থ্যানাং বিদ্বেষং 
সর্ববাঁদসাং ॥৮ ॥ তান্ জ্ঞ।তা শঙ্করঃ শক্রং মলয়ে প্রে.ষতবানথ। বষ চাপিদদৃশে গচ্ছন্ পথি 

গোনাতরং হরি: ॥৯।॥ তন্যাঃ প্রদক্ষণাং কৃত! দৃঈ1 শৈলঞ সথ প্রভং। দশে দানবান্ সর্বান্ 
সংহগ্ান্ ভোগসংযুতান্ ॥ ১০ ॥ অথাজুহাঁব ৰলহ! সর্বানেব মহাসুর।ন্। ভে চাপ/াযযুরবাগ্র।ঃ 

বর্ধন, পবিত্র আখ্যান কীর্তন করিলাম । ইহা পুণ্যবিধান ও শুভসংপাদন করে। আয়ু, 
আরোগ্য ও ধনকাম বাক্তিবর্গ সর্বদ| দ্বিজসত্তমসমাঁজে ইহা যথাবিধানে কীর্তন করিবে ॥ ৯৫ ॥ 

ইতি শ্রীব!মনপুরাঁণে অন্ধকবরপ্র[ননাম সপুতিতম অধ্যায় ॥ ৭৯ ॥ 

শশী 7 ৭ স্পা পা 

নারদ কহিজ্গেন, হে দ্বিজদত্তম ! মহেন্দ্র মলয়পর্বতে আপনান্ন কি কার্ধ্য করিয়াছিজ্ন, 
অন্ুগ্রনথপুর্ব্বচ তাহ। কীর্তন করুন ॥ ১॥ 

পুলস্ত্য কহিলেন, মুনে! মহেন্ত্র মলয়পর্বতে অ'পনার ও লোকের হিতকর যে কর্ষ/ 
করিয়াছিলেন, তাহ! বলিতেছি, শুবণ কর॥২॥ ময়তারপ্রমুখ অন্থরগণ স্থরগণ কর্তৃক 

বিনির্ভিত ও অঘাস্থরের্ন বচনানুদারে পাঁতালাগমনে উৎ্স্ক হইয়ী॥ ৩॥ মলয়পর্ব্বত 
দর্শন করিল। এ পর্ধতের কন্দরে [সদ্ধগণ বাদ করিতেছেন। লতাবিতানে উহার চতুর্দিক 
আচ্ছন্ন কহিয়াছে। মদমত্ত প্রাণী সঞ্চল উহাকে আকার্ণ করিয়াছে উহ নর্পহ্গিত হ্থশীতল 
চননে সর্বদাই সুগন্ধিত 181৫॥ ব্যারামকর্শিত পরিশ্রাস্ত দৈত্যগণ শীতলছায়াবিশিই সেই মলয়গিরি 
দর্শন করিয়।,' তথায় বাস করিতে কুতমতি হইল ॥৬॥ তাহার। তথায় নিবিষ্ট হইলে, 

গদন্ধলংযুক্ত স্থশীতল মলয়ানিল ভ্রাণতৃপ্তি সমুৎ্পাদন করিয়া, ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতে 
লাগিল।।৭॥ ময়পরমুখ দেই মহান্থরগণ লোকপৃজ্য ব্যক্তিগণের বিদ্বেষে প্রবৃত্ত হইয়, 

সেই পব্বতবাসে অনুযক্ত হইয় উঠিল ॥৮॥ মহাদেব এই ব্যাপার বিদিত হইয়া, ইন্দ্রকে 
মলয়াচলে প্রেরণ কারলেন। তিনি গমনসময়ে পথিমধ্যে গোমাভাকে দেখিতে পাইলেন 1৯॥ 
তাহ'রে প্রদক্ষিণ ও পরমপ্রভাসম্পন্ন মলয়পর্বতে দৃষ্টিপাত করিয়া, অবলোকন করিলেন, 
দানবগণ সকলে ভোগবান ও তজ্জন্ত আতমাত্র হর্ষিত হইয়। উঠিয়াছে॥ ১*॥ তদ্দর্শনে সেই 
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কিরস্তশ্ত শয়োৎকরান্ ॥ ১১ ॥ তানাগতান্ বাণজালৈরথস্থে! দ্রুতদর্শনঃ| ছাদয়ামাস বিপ্রর্ষে 
গিত্রিং দুই যথা ঘন: ॥১২॥ ততো বাটণরবচ্ছাদ্য ময়াদীন্ দানবান্ হরি: । পাকং অথান 
তীক্ষাখৈর্খার্গপৈঃ কঙ্কবাঁসটসং ॥ ১৩ ॥ তত্র নাম বিভুলেভে শাসনাচ্চ শরৈদূিং। পাঁকশাসন 
ইত্যেবং সর্বামরপতির্বিভূং ॥ ১৪ ॥ তথান্তং পুরনামানং বাণীস্থরসমং শরৈঃ। স্পুট্ঘর্দারয়া- 
মাস তর্ধোভৃৎ স প্রনারঃ ॥ ১৫॥ হত্খং লমরেজৈষীদেগাত্রভিদ্দানবং বলং। তচ্চাপি বিজিতং 
ব্রহ্মন্ রলাতলমুপাগমত্ড ॥ ১৬॥ এতদর্থং হুআক্ষঃ প্রেষিতে। মলয়াচলং। ত্র্যন্বকেন মুনশ্রেষ্ঠ 
কিমন্তচ্ছে তুমিচ্ছমি ॥ ১৭ । 

নারদ্দ উবাচ। কিমর্থং দৈবতপতির্গোত্রভিৎ কথ্যতে হরিঃ । অয়ং মে সংশয়ে! ত্রন্ন্ 
হি সংপগ্গিবর্ততে ॥ ১৮ 

পুল্ন্ত্য উবাচ। শ্রয়তাং গোত্রভিচ্ছক্রঃ কার্তিতো হি যথা ময়া। হতে হিরণ্যকশিপৌ 
যচ্চকারারিমর্দনঃ ॥ ১৯ ॥ দিতির্বরনষ্পুত্রা তু কশ্তপং প্রাহ নারদ। বিভো! নাথোপি মে দেহি 
শক্রহস্তারমাতজং ॥ ২০ ॥ কণ্ঠপন্তামুবাচাথ যদি ত্বমসতেক্ষণে । শোচাচারসমাযুক্তা হ্ান্যনে- 

দশতীর্দশ ॥ ২১ ॥ সংবৎসরাণাংং দিব্যানাং ততম্ৈলোকানায়কম্। জনয়িষ্যসি তং পুত্রং শক্রত্বং 
নান্তথ! পরিয়ে ॥ ২২ ॥ ইত্যবমুক্ত1 স। ভর্ত। দিতিনিয়মমাস্থিতা | গর্ভাধানমৃষিঃ কৃ! জগামো- 
দয়পর্বতং ॥ ২৩ ॥ গতে তল্মিন্ নুরশ্রেটঃ সহআ্াক্ষোইপি সত্বরং | তমাশ্রমমুপাগম্য দিতিং বন- 
মত্রবীৎ ॥ ২৪ 7 করিধ্যাম্যন্থশুশ্রধাং ভবত্যা যদি মন্যসে। বাঢ়মিত্যব্রবীৎ সাপি ভাবিকর্ম- 

সপ এপ শপে "শপ পপ... ৯ 

বলনিস্্দন বাসব গাহাদের সকলকেই যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন। তাহারাও অব্যগ্র হইয়া, 
শরনিকরপ্রয়োগপুরঃসর সমাগত হইল 1১১ অদ্ভুতদর্শন ইন্দ্র রথে থাকিয়া, মেঘ যেমন 
পর্বতকে বারিধারায় আচ্ছন্ন করে, তদ্রুপ শরজালে :হাদিগকে সম]চ্ছন্ন করিলেন ॥ ১২ ॥ 

সেই ময়£মুখ অন্থ্রপ্দিগকে শরসমূহে আচ্ছন্ন করিয়া, কক্কপত্রপম্পন্ন ন্তৃতীক্ষ সায়কপকল 
সহায়ে পাকনামক দ্ানবকে আহত করিলেন ॥ ১৩॥ এইরূপ শর দ্ব'র] দৃঢ়প্ূপে শাসন করাতে, 
তাহার নাম পাঁকশাসন হইল ॥ ১৪ ॥ অনন্তর তিনি স্থুপুঙ্থ শরজালে পুরনামক ভন্য 

অস্থরকে বিদারিত করিয়া, পুরন্দরনীম প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১৫ সেই গোত্রতিৎ ইন্ত্র এইরূপে 

পুরাচ্থরকে নিহত করিয়া, দানবদল জয় করিলেন। তাহারা নির্জত হইয়া, রসাতলে গমন 

করিল ॥ ১৬ & এইজন্যই মহ্েন্দ্রকে মলয়াচলে মহাদেব পাঠাইয়/ছিলেন। হে মুনিশ্রে্ঠ! 

আর কি শুনিতে ইচ্ছ! হয়, বলুন ॥ ১৭ ॥ 
নারদ কহিলেন, কিজন্য দেবগণেশ্বয় ইন্দ্রক্ষে গোত্র ভৎ বলিয়া! থাকে, হে ব্রদ্দন! এই 

শয় আমার হুদয়ে বর্তমান রহিয়াছে ॥ ১৮ || 
পুলন্তয কহিলেন, আমি যেকারণে ইন্দ্রকে গোত্রভিৎ বলিলাম, তাহ! শ্রবণ কর। 

হিরণ্যকশিপু বিনষ্ট হইলে, ইন্দ্র যাহ! করিয়াছিলেন, তাহাঁও বলিতেছি ॥১৯॥ নারদ! পুত্র 

বিনষ্ট হহলে, দিতি কণ্তপকে কহিলেন, হে বিভো৷! তুমি জামার নাথ । আমাকে ইন্্রহস্তা 
পুত্র প্রদান কর।। ২০ ॥। 

কশ্যপ তাহাকে কহিলেন, অসিতলোচনে ! তুমি যদি শৌচাচারপমাধুক্ত হইয়া, দশশত দিব্য 
সংবৎসর থাকিতে পার, তাহ। হইলে, ভ্রিলোকীর'নায়ক শক্রবিনাশী পুত্র প্রসব করিতে মমর্থ 

হইবে ॥॥ ২১1 ২২। 
ভর্ভ। এইরূপ কছিলে, দিতি নিয়ম অবলম্বন করিলেন । তখন কশ্যপ তাহার গর্ভীধান করিয়া, 

উদয়গিরিতে সমাগত হইলেন ॥ ২৩1 তিনি গমন করিলে, স্ুরশ্রেষ্ঠ লহত্রাক্ষও সত্বরে দেই 

আশ্রমে আগমন করিয়া, দিতিকে কহিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥ আপনি যদি অনুমতি করেন, 
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প্রচোদিতা ॥২৫॥ সামদ|হর়ণাদীনি তন্যাশ্চক্রে পুরন্দবঃ। বিনীতা আব চ কার্ধ্যাথী ছিদ্রা ী 
ভুজঙ্গবৎ | ২৬। একদা সা তপোযুক্ত। শোকে মহতি .সংস্কিতা। দশবর্ষশতাংতে তু শির£- 

নাতা তপন্থনী॥ ২৭.॥ জান্ুভ্যামুপরি স্থাপ্য মুক্তকেশী নিজং শিরঃ। মুঘাপ কেশপ্রাত্েযু 
সংশ্লিষ্টচরণাভবৎ ॥ ২৮ ॥ তমভ্তরমসৌ জ্ঞাত্বা দেবশ্চাপি সহত্রদূক। বিবেশ মাতুরুদরে 
নাপারদ্ষেণ নাঃদ|২৯॥ প্রবিষ্ত জঠরে বৃদ্ধে। দৈতামাতুঃ পুরনরঃ। দদশোর্ধমুখং বালং 
কটিগুস্তকরং মহ |! ৩০ || তখৈবাস্যেথ ,দ্দুশে মাংসপেশীঞ্চ বাসবঃ।॥ শুদ্বস্ষটিকসংকাশাং 
করাভ্যাং জগৃছে স তাং || ৩১ ॥ ততঃ কোপনমা খাতে মাংসপেশীং শতক্রতুঃ। করাভ্যাং 
মর্দয়ামাস ততঃ সা কঠিনাভবৎ ॥ ৩২।  উর্দধেনার্ঞ্চ ববৃধে ত্বধোর্ধং ববৃধে তথা । শতপর্ববা 
স কুপিশঃ সঞ্জাতো মাংসপেশিতঃ ॥ ৩৩ ॥ ভেনাভি গর্ভং দিতিজং বজেণ শতপর্বণ | চিচ্ছেদ 
সপ্তধা ত্রন্মান স চারুদত সধিস্তর্ধং ॥ ৩৪ ॥ ততোঁপাবুধাত িতিরজ্ঞাসীচ্ছক্রচে্টতং। গুশ্রাব 
বাচং পুত্রস্ত রূদতে। বাঁলকল্য হি ॥ ৩:।। শক্রোপি প্রাহ ম| মূঢ় রোদীন্ত্চাতিঘর্ষরং | ইত্যেব- 
যুক্ত। চৈকৈকং ভূধশ্চিচ্ছেদ সপ্তধা ॥| ৩৩ ॥ তে জাতী মরুতে। নাম দেব ভৃত্য ঃ শতক্রতোঃ | 

নানাস্থখোপচারেণ চলভ্ত্যেতে পুরস্কৃতাঃ ॥৩৭।। ততঃ সকুলিশঃ শক্কে। নির্গম্য জঠরাত্ততঃ। 

দিতিং কৃত'গুলিপুটঃ প্রাহ ভীতত্ত শাপতঃ। ৩৮ ॥ মম নৈবাপরাধে।য়ময়ম্সীদরিশ্বম । 
অতে| হেতোর্য৷ দেবি তম্মে ন ক্রোদ্ধ,মর্সি || ৩৯ ।। 

তাহ! হইলে, আমি আপনার শুশ্রীধা করিব। দিতি ভাবিকর্মপ্রণে।দিতা হইয়া, তাহাতেই সম্মতা 
হইলেন || ২৫ ॥ তখন পুরন্দর কা্্যাথশ ও ভূজঙ্গের ন্যায় ছিদ্রান্বেষী হইয়া, বিনয় অবলম্বন- 
পূর্বক, তাহার কাঁষ্ঠ আহরণার্দি করিতে লাগিলেন ২৬॥ দশবর্শত অতীত হইলে, সেই 
তপস্থিনী, ভপোযুক্ত1, অতিমান্রশোক্কান্বিতা দিতি একদ!। শিরন্নাতা হইয়া ।। ২৭॥ কেশপাশ 

মুক্ত করিয়া, নিজ মস্তক জানুদ্য়ের উপরি স্থাপন ও কেশপ্রান্তে চরণ সংশ্লেষপূর্বক শয়ন করি- 
লেন ॥২৮॥ নারদ ! দেব সহত্রলোচন এই ছিদ্র অবগত হইয়।, নাসারন্ধ যোগে মাতার 
উদরে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ২৯ ॥ দৈত্যজননীর জঠরে প্রবেশ করিয়, অবলোকন করিলেন, 
এক বালক কটিদেশে কর ন্যস্ত করিয়া, উর্ধমুখে অবশ্থিতি করিতেছে ।। ৩* ॥ তাহার বদন- 
মগ্ডলে ম'ংসপেশী সংবদ্ধ রহিয়াছে । তিনি বাঁহুযুগলসহ্ায়ে সেই শুদ্বস্কটিকসন্নিত মাংসপেশী 
গ্রহণ করিলেন ॥ ৩১ ॥ অনন্তর তিনি কোপে প্রজ্ঘলিত হইয়া, করযুগল দ্বারা মর্দিত করিলে, 
উহা! কঠিন হুইয়1। উঠিল ॥। ৩২ ॥ তদনস্তর অর্ক উর্ধে ও অর্ধক অধোদিকে বর্ধিত হইলে, 

শতপর্ববিশি্ কুলিশ দেই মাংসপেশী হইতে প্রাছুভূতি হইল ॥ ৩৩ ॥ ব্রহ্মন্! শতক্রতু 
উল্লিখিত শতপর্ব বজ্ঞ ছার দিতির গর্ভ সপ্তধ! ছেদন করিলেন। সেই গর্ভস্থ বালক তারম্বরে 

রোদন করিতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥ 

তখন তিনি জ!গরিত হইলেন এবং ইন্ডের এই কার্ধ্য জানিতে পারিলেন। সেই রোদন- 
পরায়ণ বালকের বাক্য তাহার কর্ণগোচরে উপনীত হইল ॥ ৩৫ ॥ ইন্দ্রও সেই বালককে কহি- 
লেন, রে মুঢ় ! অতীব ঘর্ধর স্বরে রৌ?ন করিও না। এই বলয়! তিনি সেই নপ্তখগ্ডের প্রত্যেক 
খণ্ডকে পুনরায় সগ্তধ। ছেদন করিলেন ॥ ৩৬ ॥ তাহার! মরু নামে ইন্দ্রের ভৃত্য দেবগণরূপে 
প্রাহৃভূত হইল। এবং বিবিধ ম্থখোপচারে পুরস্কত হইয়া, প্রবাহিত হইতে লাগিল । ৩৭1 
& নময়ে ইন্দ্র কুলিশহন্তে জননীর জঠর হইতে বিনির্গত ও শাপভগ়ে স্ভীত হইয়, কৃঙাঞজলি- 
পুটে দ্িতিকে কহিলেন ॥ ৩৮ ॥ আমার অপরাধ নাই। এই বালক আমার শত্রু? হে দেবি! 
এই কারণেই আমি ইহারে সংহার করিয়াছি। অতএব আমার প্রতি ত্ুদ্চ হষকঈংবন না ॥ ৩৯॥ 
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দিতিরুবাচ। ন তবাত্রাপরাধোত্তি মন্যে দিইমিদং পুর]। সংপূর্ণে পি কালে বৈ যোসৌ 
বধমুপাগতঃ ॥| ৪* ॥ 

পুন্ত্য উবাচ। ইজ্যেবমুক্ত1 ত'ন্ বাল'ন্ পরিপাত্থ্য দিতিং তথ1+। দেবরাজসইৈনাংসত 
প্রেষয়ামায় ভামিনী || ৪১।। এবং পুরা গ্বানপি সোদরান্ স গর্ভস্থিতান্ পাতিতবান্ ভয়ার্ডঃ। 
বিভেদ বজেণ ততঃ স গোত্রভিৎ খ্যাতে। মহর্ষে ভগবান্ মহেল্্রঃ || ৪২ || 

ইতি প্রবামনপুরাণে শক্রচরিতেমকুছ্ৎপত্ভতিনণামৈকসপগুতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭১ ।। 

দ্বিগুতিতমোহধ্যায়ঃ। 
নারদ উবাচ। যেহ্যমী তবতা প্রোক্তা মক্তাদিতিজোতঘাঃ। তেকেচ পূর্ববম!সন্ বৈ 

মক্ুণ্মার্গেতু কথ্যতাং ॥ ১ || পূর্বমন্বস্তরে চেব লমতীতেষ সত্তম। কে ত্বাসন্াযুমার্গন্থাস্তনে 
ব্যাখ্যাতুমর্থসি || ২।॥ 

পুলন্ত্য উবাচ। শ্রুয়তাং পূর্ববমরুতামুৎপতিং কথয়ামি তে। শ্বায়ংভুবং সমারভ্য যাবন্ন্বস্তর- 
ত্বিদং।। ৩ ॥ ্বয়স্তুবস্য পু ত্রাভূন্ননাদ প্রিয়ব্রতঃ। তস্যালীৎ সবনে। নাম পুত্রজ্ৈিলোক্য- 
বিশ্রুতঃ |) ৪.।॥ সচানপতে)। দেবর্ষে নৃপঃ প্রেতগতিং গতঃ। ততো হকুদত্তপ্য পত়্ী সদেবা শোক- 
বিহ্বল] || ৫। ন দদাতি তথা দগ্ধ,ং সমালিঙ্গ্য স্থিত পতিং। নাথনাথেতি বহুশে| বিলপত্তী তবন1থ- 
বৎ।| ৬ ॥ তামন্তীক্ষাদশরীরিণী বাক প্রোবাচ মা রাজপত্তী হরৌৎ্সীঃ। যতত্তি তে সত্যমন্ু- 

ততমং ততদ। ব্রজ তং পতিনা সহাগ্নিং | ৭॥ সা তাং বাণীমস্তরিক্ষার্গিশম্য প্রাহ ক্লাস্তা রাজগত্বী 

দিতি কহিলেন, এ বিষয়ে তোমার অপরাধ নাই। দৈব কর্তৃকই পূর্ব হইতে এইরূপ ঘটন। 
নির্দ8 হইয়াছে, বোধ হইতেছে । সেইজন্, যেমন কাল পূর্ণ হইয়াছে, তেমনি এ বালক বিন 
হইল । ৪৯ ॥ 

পুলস্ত্য কহিলেন, ভামিনী দিতি এইরূপ বলিয়া, সেই বালকদিগকে পরিপান্তিত করিয়া, 
দেবরাজের সহিত তাহাদিগকে পাঠাইয় দিলেন ॥ ৪১॥ ইন্দ্র পূর্বে ভীত হইয়া, গর্ভস্থিত 
ভার সোদরদ্িগকে পাতিত এবং বজপ্রহারে ছেদন করিয়াছিলেন। সেইজন্য ত।হর নাম 
গোত্রতভিৎ হুইয়াছে ॥ ৪২ ॥ 

ইতি শ্রীবামনপুরাণে মরুছৎপত্তিনাম একনপ্ততিতম অধ্যায় ॥ ৭১ 

নারদ কহিলেন, আপনি যে দ্রিতিজোতুম মরুদ্গণের কখা বলিলেন, ইহারা কে? পূর্বেই 
ব।কাহার। মকুম্মার্গে ব্যবস্থিত ছিল, নির্দেশ করুন ॥-১॥ হে সত্বম! পূর্ববমন্স্তর অতীত 
হইলেই বা কাহার! ব:ঘুগার্গ আশ্রয় করিক্নাছিল? তাধাঁও আমার নিকট ব্লুম ॥ ২॥ 

পুলন্ত্য কহিলেন, স্থায়ভূব মন্বস্তর আরম করিয়া, বর্ম ন মন্বস্তর পর্য্যস্ত পূর্ব্ব মরুদ্গণের 
উৎপত্তি কীর্তন করিতেছ, শ্রধন কর। ম্বায়ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত। তাহার পুত্রের নাম 
সবন। তিনিত্রিলোকবিখাত হুইযাছিলেন ॥ ৩1৪ ॥ হে দেবর্ষে! তাহার পুত্র হয় নাই। 
তদদবস্থাতেই তাই।র পরলোক হুইয্জাছিল। পরলোক হইলে, তীয় পত্রী স্থদেব। শোকবিহ্বল! 
হইয়|, রোদন করিংত লাগিলেন ॥ ৫ ॥ তাহাকে দগ্ধ করিতে দিলেন না; আলিঙ্গন করিয়া, 
কহিলেন। বারম্বার, নাথশব্দ সমুচ্চারণ লহকারে অনাথার ন্তায়, খিলাপ করিতে লাগিলেন ॥৬।। 

তৎকালে অস্তরিক্ষ হইতে অশরীরিবীবাণী পৃাছুভূত হইয়া, তাহারে কহিশ, অফি রাজপত্ি। 
কোদন করিও না। তুমি যে দর্বতোভাবে নত্য করিয়াছিলে, তদনসারে স্বামির সহিত অগ্নিতে 
পবেশ করু ।। ৭॥ 
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সুযেদা। শোচাম্যেনং পরর্থিবং পুত্রহীনং নৈথান্বানং মন্দভ।গ্যাং বিগঙ্গ | ৮ লোধাত্রবীন্মা 
রুদশ্যেতি বলে পুত্রাস্তে বৈ ভূমিপাণদ্য সপ্ত । ভবিব্যত্তি বর্িমারোহ শীন্বং সত্যং প্রোক্তং 
শ্রগধপ ত্বপ্নদ্য।| ৯।। ইত্যেবমুত্ক! খচয়েণ বাল। চিতাং সমারোপ্য পতিংবরাহং | হুতাশম!সাদ। 

পতিতা লা দংচিন্তরন্তী জলনং প্রপন্না | ১০ ততো। মুহূর্তান্ন পতিঃ শ্রিয়। যুতঃ সমুখিতো- 
ইসৌ সহিতত্ত ভার্যায়া। খন্ুৎপপাতাথ সকাষচারী সমং মঠিষ্য। চ স্নাভপুর্র্যা ॥ ১১। 
তন্াপরে পার্থিবগুকবল্য জাতং রজজ্তাং মহ্িষীং তু গচ্ছভঃ। পুত্রাস্ত শ্রে্ঠ1! বলবীর্ঘযযুক্তাঃ 
খাতা মহ্থাক্কো ভূবি ভূগিগালাঃ ॥১২। স দিবাযোগাৎ প্রতিসংস্থিতোম্বরে ভার্যাপহায়ে! দিরসাঃস্চ 
পঞ্চ ৷ ততত্ত বঞ্জেভনি-পার্থিবেন খতুর্ন বন্ধ্যোদা ভবেদ্বিচিত্তা | ররাম তন্বা। দহ কাঁমচারী ততো- 
স্বরাৎ প্রাচ্যবতাস্য শুক্রম্ ।1১৩।। শুক্রোৎপর্গাবসানে তু নৃপতির্ভার্য্যয়া সহ। জগাম দিব্যয়া গন্চযা 
ব্রজ্ধলোকং তপোধন। পুত্রান্তসা' বসন, শুরা: কৃতান্রাঃ সভ্যবাদিনঃ ॥ ১৪।। তরদগ্বরাৎ 

প্রচলিতমন্ত্রবর্ণং শুক্রং সমাধান্ললিনী বপুত্মতী। চিত্রা বিশ[ল। হরিতাঁলিন*লাঃ পদ্ষ্যো মুনীনাং 
দদৃগু্ধথেচ্ছয়া ॥ ১৫ ॥: তদ্দ&1 পুরে স্তত্তং প্রতৃযচর্ন তপোধনান.। মগ্মানাস্তদম্বতং সদা 
যৌৰনলিক্গয়া ॥| ১৬॥। ক্ষতঃ ন্রাত্বা ভূ বিধিবৎৎ সংপৃজ্য ৮ নিজান পতীন.। পতিভিঃ সম- 
নুজ্ঞাতাঃ পণুঃ পুক্ষরসংজ্ঞিতং | ১৭॥| তঙ্ছুক্রং পা্থবেন্দ্রস্য মন্তমানাভ্তদ্ান্বতং । পীতমাত্রেণ 

শুক্রেণ পার্থিবেক্্রোস্তবেন ভাঃ॥ ১৮।। ব্রন্মতেজোবিহীনাস্তা জাতা: পত্ত্স্তপর্থিনাং। ততস্ত 

দেই আকাশবাণী আকর্ণন করিয়া, রাজপত্ী স্থদ্দেবা বলিতে লাগিলেনু, হে বিহঙ্গ! এই 
রাজা নিঃসন্তান বলিয়াই শোক করিতেছি। নতুবা, নিজের ভাগ্য মন্দ হওয়াতে শোক 
করিতেছি না ॥ ৮॥ 

আকাশবাণী কহিল, বালে! ভূমি রোদন করিও না। তেমার গর্ভে রাজার সাত পুত্র 
হইবে । তুমি সত্বরে অগ্রিতে আরোহুণ কর। আমি দত্য বলতেছি, আমার বাক্যে শ্রদ্ধ। কর |।৯। 

থেচর এই কথ] বলিলে, বালা স্থুদ্দেবা স্বামীকে চিতায় আরোপিত ৪ অগ্নি পূদান করিয়া, 
স্বয়ং ভাহার শরণাপন্ন হইয় চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ১*।| মুহূর্তক।ল পরে রাজা! স্ীসম্পন্ন 
« সমুখিত হইয়া, স্থদেবার সমভিব্যাহ্গারে আকাশে উত্পতিত হইলেন এবং সেই বস্থনাভের 
পুত্রী মহিষীর সহিত যথেচ্ছ বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥ মহিষী রজন্বলা হইলে তীহার 
সহিত নঙ্গত হওয়াতে, বলবীর্্যুক্ত পরমগৌরববিশিষ্ট পুজরসকল সমুৎপন্ন হইল। তাহারা 
সকলেই মতিমান্, মহাত্মা ও ভূমিপাল হইয়াছিলেন ॥ ১২॥ রাজা দিব্যযোগপ্রভাবে অস্থরে 
ভার্ধ্য। স্ুদেবার সহিত পঞ্চ দিবন অবস্থিতি করিলেন। অনস্তর ব$ দিদ্স উপস্থিত হইলে, 
তদীয় খতু ব্যর্থ না হয়, এইগ্রকাঁর চিস্তা করিয়া, কামাচারী হইল, ভার্ধ্যার সহিত বিহার 
করতে লাগিলেন । তখন আ'ক!শ হইতে তদীর শুক্র ক্খলিত হুইয়| পড়িল ॥ ১৩॥ শুক্রোৎ- 
সর্গপর্যাবসানে ভিনি ভা্ধ্যার সহিত দিব্যগতি লাভ করিয়া, ব্রদ্মলোকে গমন করিলেন । 
তদীয় পুত্রের! কৃতান্ত্, শৌরধ্যসম্পন্ন ও সত্যবাদী হইয়া, বাদ করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥ 

সেই অভ্দরবর্ণ শুক্র আকাশ হইতে পতিত হইলে, রপুত্মতী নলিনী তাহ গ্রহণ কন্বিল। চিত্রা, 
বিশালা, হ্পিতা, অলিনীল। এই সকল মুনিপড়ী যদৃচ্ছাক্রমে তাহা দেখিতে পাইলেন || ১৫। 
পুক্ধরমধে) সঙ্গিধিষ্ট সেই শুক্র দর্শন করিয়া, তাহার খধিদিগকে কোন কথাই বলিলেন লা। 
উহ্বীকে অমৃত জান করিয়া, স্থিরযৌবম। হইবার অভিলাষে ।।১৬। যখাবিধি ম্লান ও স্ব শ্বপতির 
পুজ। সংবিধানপুর্ধাক তাহাদের কর্তৃক অন্ত হইয়া, এ পুক্ষরসংজ্ভিত শুক্র পান করিলেন ॥১৭। 
তাহীর! রাজ।র সেই শুক্র ্ুধাবোধে যেমন পান কর্লিলেন ।১৮॥ তৎক্ষণাৎ সকলেই ত্র্ষ- 

৪২ 
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তত্যজুঃ সর্ব্বে সদোষান্তে স্বপড়য়ঃ ॥ ১৯।। স্ুবুবুঃ সপ্ত তনরাঁন রুদতে] ভৈরবং মুনে। তেষাং 
রুদিতখবেন সর্বম]পুরিতং জগৎ ॥২*॥ অখাজগাম ভগবান্ ব্রদ্দধা লোকপিতামহঃ। সম- 

ভ্যেত্যাব্রবীদ্ধালান্ ম1 কুদধ্বং মহাবলাঃ ॥ ২১॥ মরুতো নাম ভবতাং ভবিয্যস্তি বয়ঃ স্থিয়ং। 
ইত্যেবসুক্ত 1 দেবেশে! ব্রন্ধা লোকপিতামহঃ ॥ ৯২ ॥ তানাদায় বিষ়্চ্চ।রিমারুতানাদিদেশ হ। 
তে ত্বাসম্বকুতত্বাদাঃ মনোঃ শ্বায়ভুবেস্তরে ॥ ২৩ ॥ শ্বারোচিষে ভু মকতো। বক্ষ)ামি'শৃণু নারদ । 
'্বায়োচিষন্য পুত্রস্ব শ্রীমান্ নায়। ধতধবজঃ ॥ ২৪ ॥ তন্য পুত্রা বভূবুশ্চ সপ্তাদদিত্যপরাক্রমাঃ । 
ভপোর্থস্তে গহাঃ শৈলং মহামেরুং নরেশ্বরাঃ ॥ ২৫ ॥ আরাধয়স্তে। ব্রদ্ধাণং পদ্মন্্রং যথেগ্পবঃ। 
ততো বিপশ্চিন্নানাথ স্হত্রাক্ষে! ভয়াতুয়ঃ॥২৬॥ পুতনাং সোক্সরোমুখ্যাং প্রাহ নারদ 

বাক্যবিৎ। গচ্ছন্গ পৃত্তনে শৈলং মহামেরুং বিলামিনি ॥ ২৭ ॥ তত্র তপ্যত্তি ছি তপ খতধ্বজ- 
তা যহৎ্। যথা হি তপসে। বদ্বং তেষাং ভবতি স্থন্দরি ॥ ২৮1 তথ]! কুরুঘ মা তেষাৎ সিদ্ধি- 
ভবতু সুন্থরি। ইত্যেবদুস্ত1 শক্রেণ পৃতন1 রূপশালিনী ॥ ২৯॥ তত্রাজগাম ত্বরিতা যত্র তৈস্ত- 

পাতে তপঃ। আ'শ্রমস্যাবিদুরে তু নদী মন্দোঙ্গবাছিনী ॥ ৩* ॥ তন্যাং আাতৃং নুচার্বরঙী ত্বব- 
ভীর্ণা মহানদীং ॥ ৩১ ॥ দদৃণ্ুত্ত নৃপাঃ _ন্বীতাং ততশ্চ ক্ষুভিরে মুনে । ততে৷ হত্যদ্রবঙ্ছুক্রং তৎ 
পপৌ জলচারিণী ॥ ৩২1 শত্বিনী গ্রাহমুখ্যস্য মহাশঙ্খস্য বল্পভ। তেখপি বিশ্রষ্টত পসো জগ্ম, 
রাজ্যঞ্চ পৈতৃকং। ৩৩॥ 1 চাগ্সরাঃ শক্রমেত। যথাতথ]ং ম্যবেদয়ৎ। ততো বহুতিথে কালে 

তেজোবিহ্বীন হইয়ঃ পড়িলেন। এইরূপে ত1হারা কলুষীক্কৃত হইলে, শব স্ব পতি কর্রক পরিত্যক্ত 
হইলেন ॥ ১৯ ॥ -হেমুনে! অনস্তর তাহার] সপ্ত পুত্র প্রসব করিলেন। তাহারা তৈরবরবে 
রোদন করিতে লাগিল । তাহাদের রোদনশবে সমন্ত সংসার পরিপূরিত হইয়া উঠিল || ২০ ॥ 
তখন লোকপিতামহু ভগবান ব্রন্ষ/( আগমন করিলেন। এবং অভ্যাগত হইয়], সেই বালক- 
দিগকে কহিলেন, রোদন করিও না। তোমরা সকলেই মহাবল ॥ ২১ ॥ মরুতনীমে বিখ্যাত ও 
স্থিরবয়স প্রাপ্ত -হইবে। দেবগণের ঈশ্বর লৌকপিতামহ ব্রহ্মা এইপ্রকাঁর কহিয়ী | ২২ ॥ 
তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া, আকাঁশবিহারী মরুৎপদে সঙ্নিবিষ্ট করিলেন। তাহারাই স্বায়ভুর 
মন্বস্তরে আদ্য মরুৎ হইল ॥॥ ২৩। 

নারদ! স্বারোচিষমন্বস্তরের মকুদগণের কথ কীর্ভন করিব? শ্রবণ কর। স্বারোচিষের 
পুত্র ভ্ীমান্ ধতধবজ ।।২৪॥ তাহার সাত পুত্র। তাহারা সকলেই আদিত্যসমপরাক্রম- 
বিশিষ্ট । তাহার! সকলেই তপশ্চরণার্থ মামেরুপর্ধতে গমন করিলেন || ২৫॥ তথায় ইন্্রপদ- 
প্রাপ্তিকামনায় ব্রক্জার আবাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন । তদ্দর্শনে বিপশ্চিন্নামে বিখ্যাত ঈন্দ্ 
ভয়াতুর হইয়। || ২৬॥ অপ্দরোমুখ্যা পূতনারে বলিতে লাগিলেন, অয়ি বিলাসিনি পৃতনে ! 
ভুমি মহামেকূশৈলে গমন কর ॥২৭ ॥ তথায় ঞতধ্বজের পুত্রের! কঠোর তপস্যায় প্রবৃভ 
হইয়াছেন । সুন্দরি! যাহাতে তাহাদের তপস্যার বিদ্ব হয় ॥ ২৮ ॥ ভুমি তাহা! কর। তাহার! 
যেন সিদ্ধ হঈতে ন। পারেন । 

রূপশালিনী পৃতন! শক্রের আদেশানুসারে !। ২৯ ॥ সত্বরে নরেজ্জনদদনগণের তপঃস্থানে গমস 
করিল। আশ্রমের অবিদূুরে যে অন্দসলিনঞখবাহিনী তরজিণী ছিল।। ৩০ ॥. তীহার! সকল 
সকোদর মিলিয়া তথায় সান করিবার জন্য আঁদিলেন । তন্দর্শনে চার্বাজী পৃতনাও- মহানদ্দীতে 
ন্লানার্থ অবতীর্ণ হইল || ৩১ ॥ নৃপননান্ের! তাহারে স্নান করিতে দেখিয়া, স্কৃতিতি হুইয়। 
উঠিলেন। : তাছাদের শুক্র খ্ঘলিভ হইল। গ্রাহপ্রধান মহাশঙ্খের : প্রণয়িনী কললচারিণী 
শঙ্ছিনী তাহা পান করিল । এই ঘটনাবশত্ঃ রাজনশানেরা তপোত্র্ হইয়া, পৈতৃক দাঁজ্যে সমাগত 
হইলেন 1।৩২1৩৩] অন্সর। পৃতনা ইন্দ্রের সকাশে গমন করিয়1, সমুদায় যথাবথ নিবেদন করিল 
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সা শ্াহী শংখরূপিণী ॥ ৩৪ ॥ সমুদ্ধ ত1 মহাজালৈর্ৎস্যবন্ধেন জালিলা। প তাং দৃ&। মহাশক্খীং 
্থলস্থাং মৎস্যজীবনঃ '। ৩৫ ॥ নিবেদয়ামাসাল তদা ঝতধ্বজন্থতেযু বৈ। অথাভ্যেত্য মহা- 
আ্বানে। যৌগিনাং ফোগধারিণঃ ॥ ৩৬ ॥ নীত্বা শমনিরং সর্ব্বে পুরবাপ্যাং সমুৎস্থুজন্। ততঃ 
ক্রমাচ্ছংখিনী সা স্থযুবে প্পপ্ত বৈ শিশুন্ ॥ ৩৭ ॥ জাঁতমাত্রেু পুত্রেধু মোক্ষমার্গমগাচ্চ সাঁ। অমাতৃ- 
পিতৃক। বাল! জলমধ্যে বিচারিণঃ || ৩৮ ॥ স্তষ্ভার্থিনে। বৈ কুকতুরথাগ্যাগাৎ পিতামহঃ। মা 
রুদধ্বমিতীত্যাহ শবস্থান্ডিষ্টত পুত্রক্কাঃ ॥৩৯| য,য়ং দেব] ভবিষ্যধ্বং বাযুস্ষদ্ববিচারিণঃ | ইত্যেবমুক্ত।1 
ব্যাদায় সর্বাংস্তান্ দৈবতং প্রতি ॥৪* ॥ নিষযুজ্য চ মকুন্মার্গে বিরাজে। ভবনং গতঃ । এবমাশ্বাস্য 
মরুতে! মনোঃ স্বারোচিযেস্তরে 19১।॥ উত্তমে মরুতে। যে চ তান্ শৃণুঘ তপোধন । উত্তমস্যান্য়ে 
যস্ব রাজাসীন্নিষধাধিপঃ ॥ ৪২ ॥ বপুষ্ানিতিবিধ্যাঙ্ছো বপুষ! ভাক্ষরোপমঃ | তন্য পুত্রে। খ্রণশ্রেষ্রো 
জ্যোতিক্ান্ ধাঁর্শকোহভবছ ॥ ৪৩1] স পুত্রার্থী তপস্তেপে নদীং মন্দাকিনীমন্। তস্য ভার্ধ্যা 
চ ন্থশ্রোণী দেবাচাধ্যস্থতা তথ! ॥ ৪৪ ॥ তপশ্চরণযুক্তদ্য বতৃধ পরিচািক।। সা নষৎ 
ফলপুষ্পঞ্চ সমিৎকুশজলাদি তত ॥ ৪৫॥ চকার পন্মপত্রাক্ষী সম্যক চাঁতিথিপৃজনম। পিং 
শুজষমাণা সা কৃশ। ধমনিসস্ততা ॥৪৬॥ তেজোযুক্ত1 স্ুচার্বঙ্গী দৃ্ঈ। সপ্তর্ধিভির্বনে। তাং 
তথ চা1রুদর্বাঙীং দৃষ্টটাথ তপন। কশাং ॥ ৪৭ ॥ পঞ্রচ্ছু স্তপসে' হেতুং তন্ান্তত্তর্রেব চ। সা 
্রবীত্তনয়ার্ধায় আবাভ্যাং তপসঃ ক্রিযাঁ। ৪৮ ॥ তে চাস বয়দ। ব্রচ্মন জাতাঃ সগ্তমহ্ষয়ঃ | 

এদিকে বহুকাল অতীত হইলে, সেই শঙ্খরূপিণী গ্রাহী ॥| ৩৪ ॥ কোন ম্মৎস্যঙ্গীবী জাঁরিক 
কর্তৃক মহাজালে নমুদ্ধত হইল। মতৎস্যজীৰিগণ 'স্থলে অবস্থিতিসময়ে সেই* মহাশজ্ঘীকে দর্শন 
করিয়া।। ৩৫ ॥ খতধ্বজের পুভ্রগণনকাশে নিবেদন করিল ॥। যোগিগণের আচরিত যোগপথে 
প্রবৃত্ত মহাত্মা! রাজনন্দনগণ তথাষ অভ্যাগত হইয়া ॥ ৩৬ ॥ সেই শঙ্খিনীকে আপনাদের |আলয়ে 
আনয়ন করিয়া, পুরবা পীমধ্যে ছাড়িয়। দ্রিলেন। অনস্তর শঙ্খিনী যথাক্রমে সপ্ত শিশু সমৃৎপাঁদন 
করিল || ৩৭ ॥ পুক্রগণ উৎপন্ন হইবামাত্র তাহার মোক্ষমার্গপ্রাপ্তি হইল। তখন সেই শিশু 
সকল মাতৃহীন ও পিতৃহীন হইয়া, জলমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল ।। ৩৮॥ অনস্তর ্তন্াখী 
হইয়া, রৌদন করিতে আরম্ভ করিলে, পিতামহ তথায় আগমন করিয়া, কহিলেন, বৎসসকল ! 
রোদন করিও না। স্থ্র হইয়|, অবস্থিতি কর ॥ ৩৯ ॥ তোমর! বাসুক্বত্ববিহারী দেবতা হইবে। 
এই বলিয়া, ঠিনি তাহাদিগকে সমতিব্যাহায়ে গ্রহণ ও ॥ ৪০ ॥ মরুম্মার্গে নিযোজিত করিয়া, 
স্বভবনে গমন করিিলেন। এইরূপে ব্রহ্ম। ম্বারোচিষমস্তরসময়ে এ সকল মরুৎকে সমাশ্বস্ত 
করিয়ছিলেন ॥ ৪১॥ 

উত্তমমন্বস্তরসময়ে যাহার! মরুতৎ্পদে আধবিষ্ট হইয়াছিল, তাহাদের বৃগ্তান্ত শ্রবণ কর ॥ ৪২। 
উত্তমের অধিকারসময়ে ষিনি নিধগণের জধিপতি রাজ হইয়াছিলেন, তাহার নাম বপুতান্। 
তাহার শরীর ভাম্করসদৃশ ছিল। তাহার পুন্ধের নাম জেটাতিম্মান্ ॥ তিনি গুণত্রেষ্ঠ ও ধাশ্বিক 
ছিলেন || ৪৩।। তিনি পুক্রপ্রার্থনাপর্তন্ত্র হইয়া, মন্দাকিনীনদীভীর়ে ভপশ্চরণ করেন। 
তদীয় সহধনন্মণী, সুশ্রোণী, দেবাচার্ধ্যনন্দিনীও ॥ ৪৪ তপশ্চরণসময়ে তাই।র পরিচারিক। 
হুইলেন। এবং সমিৎ। কুশ, ফল, পুষ্প ও জলাদি আহরণ করিতে লাগিলেন || ৪৫& সেই 

পদ্মপলাশলোচন। সম্যক রূপে অতিথিসেবায় নিষুক্ত1 হইলেন। পতির শুশ্রাবাপ্রসঙ্গে কশ ও 
ধমনিসস্তত। হইয়। উঠিলেন ॥॥ ৪৬॥ সপ্তর্যিগণ অবরণ্যমধ্যে সেই তেজস্থিনী সর্বাজন্ন্্রী 
ভাঙিনীকে দেখিতে পাইলেন । তাহারে চারুসর্বালী ও তপঃকুশ। দর্শন করিয় ॥ ৪৭ ॥ তাছান 
গতিপত়ী উভয়ে কিজন্য তপন্যা করিতেছেন, জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি কহিলেন, আমরা 
পুত্র জন্য তপস্যা করিতেছি ।। ৪৮ ॥ 
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ঝজধাং তময়াঃ সপ্ত ভবিষ্যত্তি ন সংশয়ঃ॥ ৪৯॥ বুবয়োখুণসংবুক্ধা' মহ্বাঁপাং , প্রনাদতঃ। 
ইতোৰমুকত) জগ,স্তে সর্ব্ব এব মহর্যর়ঃ॥ ৫» ॥ স চাঁপি রাজর্ধিরগাৎ সভার্ষ্যো] নগরং নিজং। 
ততো! বনুতিথে কালে সা রাজ্ছো! মহিষী প্রিয় ৪ ৫১॥ অবাপ থর্ভত্তংগী তম্মায় পতিসভমাৎ। 
গুর্রিগ্যায়থ ভার্যায়াং স মমার নরাধিপঃ॥ ৫২॥ সা চাপ্যাক্সোঢ,মিচ্ছস্তী ভর্তাকং বৈ পত্তিত্রতা। 
নিবারিত্ ভকাম|ভ্যৈন তথাপি প্রতিষ্ঠতি ॥ ৫৩॥ সমারোপ্যাথ তর্ারং চিতায়ামারুহজ্চ সা। 
ততো গ্রিমধ্যাৎ সলিলে মাসমেবাপতন্ুনে ॥ ৫৪ ॥ তদভ্তস। স্থশীতেন সংলিক্তং সগ্তধাভবৎ। 
তেজ |যস্তাথ মুক্ত ওতমস্যান্তয়ে মনো: ॥ ৫৫ তা়সস্যাস্তরে যে চ মরুতোহথাভবন্ পুর।। 
ভানহ। কীর্ভয়িষযামি গীতবাদ্যকলিশ্রিয় ॥ ৫৬ ॥ তামসন্য মনোঃ পুজো দত্তধ্বজ ইতি শ্রুতঃ। 
ষ গতরা স্ুহাবাগ্রৌ স্বমাংসং রধিরং তথা ॥ ৫৭॥ অন্থীনি রোনকেশাংশ্চ স্নাস্ুমর্জা যকৃদ্ধনং। 
গুন্ৃপঞ্চ চিত্রকে। রাজ। স্থতার্থা,ইতি নঃ শ্রুতং ॥ ৫৮ ॥ সপ্তব্বেবার্িকু ততঃ শুক্রপাতাগনন্তরং। 
ম! গুক্ষিপন্থেত্যতবচ্ছৰ: সোঁৎপি মৃতো নৃপঃ ॥ ৫৯ ॥ ততন্তল্মা্বতবছাৎ সপ্তধ! তেজসা যুতাঃ। 
শিশবঃ সমজায়স্ত তেহরুদন ভৈরবং মুনে ॥ ৬০1 তেযাস্ত ধবনিমাঁকণ্য ভগবান্ পদ্মসম্ভবঃ। 
সমাগম্য বিচার্ধযাথ চক্রে চ মরুতঃ ন্বরান্ ॥ ৬১ ॥ তে ত্বাসন্ মরুতে। ব্রক্মংস্তামসে দেবতাগপাঁঃ। 
যেইভবন্ রৈবতে তাংস্চ শৃণুষ ত্বং তপোধন ॥ ৬২ রৈবতস্যান্ববায়ে তু রাজালীন্র্িপুজিঘলী । 
রিপুজিন্নামতঃ খ্যাতো৷ ন তস্যাসীৎ স্থৃতঃ কিল ॥ ৬৩।। স সমার্বাধ্য তপস! ভাম্বরং তেজসাং 
নিধিং | অবাপ কন্ঠাং স্থরতিং তাং প্রগৃহা গৃহ যযৌ ॥ ৬৪ তস্যাং পিতৃগৃছে ত্রহ্ষান্ বসন্ত্যাং 

বন্ধন! এই"কথ গুনিয়া, সেই সপ্ত মহর্ষি উহাকে বর দরিয়া কহিলেন, গমন কর, সপ্ত- 
পুক্ত সম়ুৎপন্ন হইবে; সন্দেহ নাই ৪৯1 মহর্ষিগণের শ্রীসাদে তাহার]! সকলেই গ৭সম্পন্ 
হছটিবে। মহর্ষিগণ এই বলিয়া প্রন্থীন করিলে ॥ ৫০1 রাজ। ভার্ধ্যার সহিত নিজ নগরে গমন 
করিহল্ন । অনভ্তর বহুকাল পরে তদীয় প্রিয়া মহ্িবী 4 ৫১॥ তাহার সংসর্গে গর্ভবতী হইলেন । 
সহধঙ্ি্ণী গুর্ধণী হইলে, রাজ] পরলোক গমন করিলেন ॥ ৫২॥ পভিত্রতা রাজমহিবী 
স্বামীর সহিত চিতারোইণে অভিলাধিণী হইজেন। মন্ত্রিগণ নিবারণ করিলে, কোনমতেই 
নিবৃত্ত হইলেন না॥ ৫৩॥ ম্বামীকে চিতায় আরোপিত করিয়া, ম্বয়ং তাহ!তে অধিরোহণ 
করিলেন । অনস্তর অগ্নিমধ্য হইতে তদীয় গর্ভ সলিলমধ্যে পতিত হুইল ॥ ৫৪ ॥ স্মুশীতল- 
সলিলসংস্পর্শে তাহা সগ্তধা বিভক্ত হইয়৷ গেল। তাহারাই উভমমন্বস্তর়ের মরুৎ হইল || ৫৫॥ 

হে গীতবাদ্যকলিপ্রিয় ! যাহার। ভামস মন্বন্তরে মরুৎ হইয়াছিল, তাহাদের বৃত্তান্ত বলিতেছি, 
শ্রবণ কর ॥ ৫৬ তামসমন্থুর পুত্র দক্তধ্বজনামে বিখ্যাত। ছিনি পুভ্রার্থী হইয়া, অগ্নিতে 
আপনাঞ্জ মাংস ও রুধির আছতি ্িতে লাগিলেন ॥ ৫৭ ॥ আমর! গুনিয়াছি, তিনি ক্রমে 
আপনাত জন্থি, রোম, কেশ লাক, মজ্জা, যকৎ ও শুক্র সমুদায়ই আঙতি দিলেন ॥ ৫৮॥ সপ্ত 
ঝ্চিতে শুত্রপাত হইলে, এইরূপ শব্দ হইল, তুমি গুরু প্রদ্দিপ্ত কারও না। রাজা তৎক্ষণাৎ 
মরিয়] গেলেন ॥ ৫৯॥ জনন্ন্প সেই জগ্নি হইতে পরমগ্ছেজন্বী িগুদকল সপ্তধা! গ্রাহুভূতি 
হইয়াঃতৈরবহ়ৰে রোদন করিতে লাগিল | ৬০ ॥ 

ভগবান পল্গযোনি তাহাদের রোদনধ্বনি প্ররধ কারয়া, সমাগত কইলেন. এবং বিচারপুরঞ্ার 
তাহাদিগকে মকুত্নামক দেবগণ করিয়] দিলেন ॥ ৬১॥ হে ভজন! তাহারাই তামন মনস্বরে 
মরূদুগ হটয়াছিজেন,। তপোধন ! ছধুন] রৈরতমন্বন্তরদ মরুদ্গণের বুভাড়.ক্লারণ করুন ॥৬২। 

রৈব্তমন্থর অন্ববায়ে রিপু:জৎ নামে বিখ্যাত মহ।বলসম্পর পিপুদধিৎ্চ রাজ। ছিলেন । তিন 
নিঃসক্টান।। ৬৩৪ তপন্ভ৷ ঘার়া তেজোনিধি ভাঙ্কর়ের আরাধনা, রুরিয়া, দছরূতি নামে কলর! 
প্রাপ্ত হইয়া) তাহারে জইয়া, গৃহে গমন করিলেন | ৬৪। জক্ষন্। পিতৃগৃহে অবস্থিতিকালে 



শংম, অধ্যায়ঃ | ] বামনপুরাণম্ । ০০৪ 

সপিতামৃতঃ। সাপি ছুঃখপরীভাঙ্গী স্বাস্তনুং, ত্যক্তমুদ্যত। || ৬৫ ॥ ততশ্যাস্বারয়ামান্থধ বয়: 
সপ্ত নারদ। তস্যামাকচিত্বাত্ত সর্ব এব তপোধনাঃ ॥৬৬। অপারয়স্তী তত ছুঃখং গ্রজাল্যার়িং 
বিবেশহ। তে চাপশ্বন্ত খযয়ন্তচ্চিত। ভাবিতান্তখ] ॥ ৬৭ ॥॥ তাং মৃতামৃযয়ো ৃষ্1-কষ্ঠ 
কষ্টেতি বাদিনঃ। প্রজগ্মঙ্খলনাচ্চাথ সপ্তানায়ংত দারকাঃ।| ৬৮।| তে চ মাত! 
বিনাভৃতা রুরুছুস্তান্ পিতামহ: । নিবারযিত্ব কৃতবান লোকনাথে। মরুত্তণান্ ॥ ৬৯ || 
রৈবতস্যান্তরে জাঁতা মকুতোহমী তপোৌধন.। শুথুষ কার্তয়িষ্যামি চাক্ষ্যস্যাত্তরে 
মনোঃ || ৭০ আবসীন্মক্কিরিতি খ্যাতন্তপন্থী সত্যবাকৃ শুচিঃ। সপ্তসারদ্বহে 

তীর্থে সোহতপ্যতহমহৃতপঃ | ৭১।। বিদ্বার্ঘং তস্য তূষিভাঁং দেব; সংপ্রেষয়ন্থুনে | সা চা্যেত্য 
নদীতীরে ক্ষোভয়ামাস ভামিনী ॥ ৭২ ততোহস্য প্রাচ্যবন্ছুক্রং সপ্ুসারস্বতৈ.জলে | তাং 

চৈবাপ্যশপন্মূঢ়াং মুনির্ক্ষণকে! রিপুং ॥ ৭৩॥। গচ্ছন্য বেসি মৃট়ে তং পাপন্যাস্য মহৎ ফলং। 
বিধ্বংসন্তে হি ভবিতা সংপ্রাপ্তে যজ্ঞকর্মরণি || ৭৪ || এবং শপ্ত1] খবিঃ শ্রীমান্'অগামাথ, 
স্বমাশ্রমং। সরন্বতীভাঃ সপ্তভ্যঃ সপ্ত বৈ মরতোইভবন্ ॥ ৭৫॥ এতত্তবোক্ত1 মরতে হি পুর্বে 
জাতা জগঘ্যাপ্তিকর। মহর্ষে। যেষাং শ্রুতে জন্মনি পাঁপহানির্ভবেচ্চ ধর্শভূযদয়ে। মহাংশ্চ || ৭৩1 

ইতি শ্রীবামনপুরাণে মক্ুছুৎপতিরনাম দ্বিপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭২ ॥ 

এ কন্যা পিতৃহীন1 হইল । তজ্জন্য সে ছুঃখপরীতকলেবর1 হইয়া, পীয় তুন্ধ পরিত্যাগের 
ৰাদন! করিল ॥ ৬৫॥ নারদ ! সপ্ত খষি তাহার প্রতি আসক্তচিত্ত হইয়াছিলেনও। তজ্জন্ত সকলেই 
তাহারে বারণ করিলেন । কিন্তু ৬৬ এ কন্যা ছুঃখবেগধারণে অপমর্থ হইয়া, অগ্নি প্রজ্কলত করিব! 
তাহাতে প্রবিষ্ট হইল। তচ্চিভ ও তদভাবিত খধিগণ এই ঘটন! দর্শন করিলেন ॥ ৬৭ ॥ তাহাকে 
উপরত্ অবলোকন করিয়া, তাই।র! বারম্বার, হায়, কি কষ্ট, এইরূপ বাক্য সমুচ্চারণসহকারে 
প্রস্থান করিলে, সেই অগ্নি হইতে সপ্তশিশু সমুৎ্পন্ন হইল ॥ ৬৮ ॥ জননী ন। থাকাতে তাছার! 
রোদন করিতে লাগিল। লোকনাথ পিতামহ তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া, মরুদ্গণপদ 
প্রদান করিলেন ॥ ৬৯॥ হে তপোধন ! তাহারাই রৈবত মন্বস্তরে মরুদ্গণ হইয়াছিল । 
অধুন| চাক্ষ্যমন্বত্তরস্থ মরুদ্গণের কথা! বলিতেছি, শ্রবণ করুন ॥ ৭০ ॥ মার্ক নামে বিখ্যাত 
এক তপস্বী ছিলেন। তিনি সত্যবাদী ও শৌধ্যলম্পন্ন। এবং সপ্ুসারস্বততীর্ঘে কঠোর 
তপস্যা করেন ॥৭১॥ মুনে! দেবগণ তাঙছার তপোবিদ্বসমাধানমানসে তুষিভাকে গ্রেরণ 
করিলেন। ভাঁমিনী তূধিত1 নদীতীরে লমাগত হইয়া তাহার ক্ষোতসমুত্পাদন করিল || ৭২ ॥ 
তখন সপ্তসারন্বতসলিলে তর্দীয় শুক্র পরিভর্ট হইল। তজ্জন্য মুনি তাহাকে শপ দির] কহি- 
লেন॥ ৭৩॥ মুট়ে! গমনকর। এই পাপের দারুণ ফল জানিতে পারিবে। বজ্ঞকর্ম 
উপস্থিত হলে, তোমার বিনাশ হইবে ॥ ৭৪ ॥ শ্রীমান্ হক্কি এইরূপে তাহারে শাপ দিয়া, 
স্বকীয় আশ্রমে স্মাগত হইলেন। অনন্তর সপ্তনারন্বত হইত সপ্ত মরুৎ অবতরণ করিল ॥ ৭৫1 
হে মহর্ষে ! পূর্ব সর্ধবজগদ্ব্যাপী মর্দুগণ যেরূপে উৎপন্ন হইগাছিলেন, তোঁম|র নিকট তাহ। 
বলিলাম । মরুদ্গণের জন্মকথ! শ্রবণ করিলে, পাপদকল বিন্ট ও পরমধর্থাত্যুদয় 
ঘটত হয় ॥ ৭৬ ॥ 

ইতি ভ্রীধামনপুরাণে মরুছুৎপতিনামক ঘিসপগুতিতম অধ্যায় ॥ ৭২ ॥ 



ব্রিসগুতিতমোহ্ধ্যায়ঃ | 
পুলস্তা উবাচ। এতদর্থং বলির্দৈভ্যঃ কুতো রাজ। কলিপ্রিয়ঃ ৷ মন্্রপ্রদাত গ্রহ্লাদ: 

 সুজন্চাসীৎ পুরোহিতঃ ॥ ১॥। জ্ঞাত্বাভিষক্তং দৈতেয়ং বিয়োচনন্ৃতং 'বলিম্। দিযৃক্ষবঃ 
সমায়াত1 জমরাঃ সর্ব এব হি ২॥ তানাগতান্নিরীক্ষ্ৈর পৃজয়িত্বা যথাক্রমং । পপ্রচ্ছ 
কুলজান, সর্ববান্ কিং নু শ্রেযস্কগং মম ॥ ৩। ততত্তে খ্রোচুরেবৈনং শুরুদান্থযস্ন্দয় । যতে শ্রেয়- 
্করং কর্ণ বদন্মাকং হিতং তথা || ৪॥॥ পিতামহত্তখৈধাসীদ্বলী দানবপালকঃ । হিরণ্যকশিপুব্বীরঃ 
স শক্রোহভূজ্জগজয়ে। ৫।। তমাগত্য স্ুরশ্রেষ্ঠো বিষুখঃ পিংহবপুর্ধরঃ । প্রত্যক্ষং দানবেন্ত্রাপাং 
নখৈর্বিশকলীকতঃ ॥ ৬॥ অবকৃ্শ্চ রাজ্যাৎ স ত্রস্বকেন মহাত্মনা। অস্মদর্থে মহাবাহো 
শঙ্করেখ ব্রিশৃলিন। ॥ ৭॥ তথ! তব পিতান্ডসোপি জন্ডঃ শক্রেণ ঘাতিতঃ | কু্গভ্োবিষুঃনা চাঁপি 
প্রত্যক্ষং পশুবন্ধতঃ ॥ ৮।। শঙ্খঃ পাকে। মহেন্দ্রেণ ভ্রাতা তব সুদর্শন: | বিরোচনন্তব পিতা 
নিহতঃ কখরামি তে ॥৯।॥ শ্রত্বা গোজক্ষয়ং ্রন্মন্ তং শক্রেণ দানবঃ। উদ্যেগং কারয়ামান 
সহ সর্বৈর্ঘহান্থরৈ: ॥ ১০ ॥ রখৈরন্তে গজৈলন্তে বাজিভিশ্চাপরে স্থরাঃ। পদাতয়ন্তথাপান্তে 
জঙ্চযুদ্ধায় দেবতাঃ ॥ ১১ ॥ মমাঁগ্রে যাতি বলবান, দেনানাথে ভয়ঙ্করং। সৈল্তস্য মধ্যে বলিনঃ 
কালনেমিশ্চ. পৃিতঃ ॥ ১২ ॥ বামপার্থমবত্য শাঘঃ প্রথিতবিক্রমঃ । প্রধাতি দক্ষিণ ঘোরং 
ভারকাখ্যে ভয়ঙ্কর: ॥ ১৩॥ দানবানাং সহত্রাণি প্রযুতান্তর্বদনি চ। সংগ্রধাতা নিষুদ্ধার 
ন্বেবৈঃ সহ কলিপ্রিয়: ॥॥ ১৪ ।| শ্রন্বা স্থরাণামুদযোগং শক্রঃ ্ুরপতিঃ সরান । উবাচ যোগং 

দৈত্যানাং যোক্ষ,ং ্বলসংঘুতাঃ ॥ ১৫।। ইত্যোবমুক্ত। বচনং স্থুররাট স্যন্দনং বলী। সমারুরোহ 

পুজন্ত্য কহিলেন, কণিপ্রিক়্ ! এইজন্যই বলিকে রাজা! কর! হইয়াছিল। প্রহ্মাদ তাহার 
ম্ত্রদাত! ও শুক্র তাহার পুরোহিত ছিলেন ॥ ১ ॥ বিরোচনপুত্র বলি রাজ হুইয়াছে, জানিয়া, 
অমরগণ সকলেই দেখিবার জন্ত সমাগত হইলেন ॥ ২ ॥ বলি তাহাদিগকে লমাগত নিরীক্ষণ ও 
যথাক্রমে পুজা! করিয়। সমুর্দীয় কুলজ পুক্রবদ্দিগকে জিজ্ঞাস। করিতে লাগিল, কি করলে, আমার 
শ্রেয়ঃ হইবে, নির্দেশ কর ॥৩॥ তাহারা তাঙ্চারে কহিল, হে অন্ুরন্থন্দর ! যাহা! করিলে 
তোমার শ্রেঃ;ঃ ও আমাদেরও উপকার হইতে পারে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ৪॥ 
তোমার পিতামহ অতিশয় বলবান্ ও দ্বানবগণের পরিপালক বীর হিরপ্যকশিপু ত্রিভুবনের 
ইন্জ হইয়াছিলেন ॥ ৫ ॥ স্মরঞ্রেঠ বিষুও সমাগত হইয়। সিংহবপু ধারণ ॥করিয়া, দানবেন্ত্রগণের 
সমক্ষে তাহারে নখরপ্রহারে বিদীর্ণ করেন ॥ ৬॥ মহাত্মা ভ্রিলোচন ত্রিশৃলী শঙ্কর আমদের 
নিমিত্ত তাহারে রাজ্য. হইতে অবকৃষ্ট করিয়াছিলেন ॥৭॥ তোমার গিতৃব্য জম্ভ শক্রের হস্তে 

নিহত হইয়াছেন। ভগবান বিষু। তোমাদের সাক্ষাতে কুজন্তকে পশুর নায়, সংহার করি- 
য়াছেন ॥৮॥ তোমার ভ্রাত। নদর্শন, শঙ্খ ও পাক, ইহারাও মহেন্দ্র কর্তৃক নিহত হইয়াছে। 
তোমার পিত। বিরোচনেরও নিধনবৃত্াত্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৯| 

ইন্দ্রগোত্র ক্ষয় করিয়াছেন, শুনিয়া বিরোঁচন লমুদ্ধায় মহান্রগণের সহিত উদ্যোগ 

করিতে লাগিলেন ॥১* ॥ তখন কেহ রথে, কেহ গজে, কেহ অস্থেও কেহ বা পদত্রজে 

দেবগণের সহ্তি যুদ্ধার্থ গমন করিল | ১১॥ তয়ঙ্কর বলবান্ সেনাপতি সৈন্যগণের অগ্রে 

জগ্রে যাইতে লাগিল। কালনেমি .পৃষ্ঠদেশ, জাশ্রয় করিল ॥ ১২॥ গ্রাথতবিক্রম শাহ্ব বামপার্খ 

ও উ্রপ্রক্কতি তারক দক্ষিণ দিকৃ অব করিয়া গমনে প্রবৃত্ত হইল। ১৩॥ এইরূপে সহ 

সহ, প্রযুত প্রধুত ও অর্ক র অর্ক দ দানব দেবগণের সহিত যুদ্ধার্থ গ্ররাণ করিল ॥ ১৪॥ 
ইন অন্ুরগণের যুদ্ধোদ্যোগ শ্রবণ করিয়া, স্মুরদ্দিগকে কহিতে লাগিলেন, তোমরাও শ্ববলে 

মিলিত হই, দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধার্থ কৃতোদেঘাগ হও | ১৫॥ মহাবল ভগবান্ ক্থুরপতি 



৭৩ম, অধ্যায়২?। | বামনপুরাণমূ্ | ৩৩৫ 

ভগবান. বতমাভলিবা্দিনং ॥ ১৬।। সমারড়ে দহত্রাক্ষে সান্দনং দেবতাগণাঠ। স্বং শ্বং বাহন" 

মারুহ নিশ্চেরুযু দ্ধকাজ্ফিণঃ|| ১৭ | আদিত্য বনবে। কুদ্রাঃ সাধ্য! বিশ্বেহশ্থিনৌ তথা । 
বিদ্যাধরা গুহাকাশ্ঠ' যক্ষরাক্ষলপন্নগাঃ ॥১৮॥  রাজর্যযন্তথা দিদ্ধাুনান।ভূতাম্চ/ লংঘশঃ। 
গজানগ্তে রথানন্ঠে হয়ানন্তে সমারুহন্॥ ১৯ ॥ বিমানানি চ গুত্রাণি পক্ষিবাহানি নারদ । 
সমারুদ্ছাবন্ সর্কবে যতো দৈত্যবলং ছ্িতং ॥ ২*॥ এতশ্রিন্ন্তরে ধীমান্ বৈনতেয়ঃ সমাগতঃ | 
তশ্মিন্ বিষুখঃ ক্রশ্রেষঠত্বধিরূঢঃ সমভ্যগাঁৎ ॥২১ ॥ তমাগতং সহশ্রাঙ্ষম্রেলোক্যপতিমব্যয়ং। 
ববন্দ মূর্ধ।াবনতঃ সহ সর্ব্বৈঃ স্থরোত্তমৈঃ ॥ ২২ ॥ ততোংগ্রে দ্বেবসৈম্তন্ কার্তিকেয়ে গদার্ধক১। 
পালয়ন্ জ্গনং বিষুগর্ধাতি মধাং সহতর্ৃক ॥ ২০ ॥ বামং পার্্মব্ভ্য জয়ভোখবর্ততে মুনে। 
দক্ষিণং বরুণঃ পার্্বমবষ্ট ভ্যাগমদ্ধলী ॥ ২৪1 ,ততোহমরাণাং পৃতন1 বশন্থিনী স্কনেন্ত্রবিষ কুদ্ছু- 
বীর্ধ্যপাঁলতা। নানান্ত্রশঘ্রোদ্যতদোঃপমূহা সমাললাদারিবলং মহীখ্রে ॥ ২৫॥ উউদয়াদ্র- 
তটে রম্যে শুভে লমশিলাতলে । নিবৃক্ষে পক্ষিরছিতে জাতো দেবান্থরে রণঃ ॥২৬॥ সঙ্গি- 
ধানাত্তয়ো রৌদ্রঃ সেনয়োরভবন্মূনে । মহীধে শাস্তরছ্সি তদ্দানববলং মহৎ ॥ ২৭ ॥ অভ্য্বস্ত 
সহস] সমং ক্কন্দেন দেবতাঃ। নিজন্ু,্দানবান্ দেবাঃ কুমারভুজপালিতাঃ ॥ ২৮ ॥ দেবানিজত্ব.- 
দিতিজা ময়গপ্তাঃ প্রহারিণঃ। মহ্হীধরোত্তমে পুর্বং যথা বানরহুস্তিনোঃ ॥ ২৯ ! রণরেণু- 
রথোদ্ধ।তঃ পিঙ্গলে! রণমুর্ধনি। ন্ধ্যান্রক্ত; সদৃশো মেঘৈঃ থে সথরতাপজঃ | ৩০ ॥ তর্দাসী 
তল, যুদ্ধং ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন। শ্রার়স্তে ত্বনিশং শব্দাশ্ছ্ষিভিন্বীতি বাদিনাং ॥ ৩১ ॥ ততো! 

শশী 

এইরূপ বাক্য প্রয়োগপূর্ধক রথে আয়োহণ করিয়া মাত'লকে অস্বচাগনে আদেশ করিলেন ॥১৬। 
তিনি রথে অধিরূঢ হইলে, দেবগণ [নকলে স্বস্ব বাহনে আরোহণ করিয়া, যুদ্ধকামনায় নির্গত 
হইলেন ॥ ১৭ ॥ সমুদায় অংদিত্য ও বন্ুগণ, সমুদায় রুদ্র ও সাধ্যগণ, সমুদার় বিশ্বেদেবগণ ও 
অংশ্বনীঘ্ঘয়, তথ। বিদ্য।ধরগণ, গুগ্ভকগণ, যক্ষগণ, রাক্ষনগণ, পন্নপগণ ॥ ১৮ ॥ রাজর্ষিগণ, লিদ্ধগণ 
ও বিবিধ ভূতগণ, কেহ রথে, কেহ গজে, কেহ অশ্বে ॥ ১৯॥ এবং কেহবা বিহঙ্গমব!হিত শুত্র- 
বিমানে আরোহণ করিয়া, ষেখানে দৈত্যসৈন্য অবস্থিতি করিতেছে, থান গমন কারিপেেন ॥ ২০ ॥ 

এই অবস'র ধীম|ন্ বৈনতেয় সমাগত হইল | বিষুঃ তদীয় পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, আগমন 
করিলেন ॥ ২১ & সহশ্রাক্ষ সেই দ্লোক্যপতি অব্যয়োন্বরূপ বিষুখকে সমাগত দর্শন করিয়া, 
মু্ধাবনত হইয়া, স্থরোতম সমুদায়ের সহ্তি বন্দন। করিলেন ॥ ২২॥ অনস্তর কাত্বিকেয় 
দেবসৈন্যের অণ্রে অবস্থিতি করিলে,-বিষু গদাগ্রহণ করিয়া, জঘনদেশ ও সহশ্রলে।চন মধ্যভাঁগ 
রক্ষা ॥ ২৩॥ জয়স্ত বামপার্খ অবষ্টভন ও বলবান্ বরুণ দক্ষিণপার্খ পরিপালনে নিযুক্ত হই- 
লেন ॥ ২৪ & এইরূপে দ্েবগণের বশন্থিনী পৃতন। হ্বন্দ, ইন্ত্রও বিষ্ণুর বীর্ষেযে সুরক্ষিত 
হইয়া, হস্তে বিবিধ অন্ত্রশত্ত্র সমুদ্যত করিয়া, মহীধরপৃষ্ঠে অরাতিসৈম্দিগকে আক্রমণ 
করিল ॥ ২৫॥ তখন সমশিলাতলে মমলঙ্কৃত, পরমস্ুন্দর ও রমণীয় এবং বৃক্ষ ও পক্ষিবিরহিত 
উদয়াব্রিতটে দেব ও অস্থরগণ্ে যুদ্ধ উপস্থিত হইল ॥ ২৬॥ পরস্পর উভয় সেনায় সন্গিধান 
প্রযুক্ত সেই বুদ্ধ অতি ভয়ঙ্কর হইয়। উঠিল। স্থবিপুল দানববল শাস্তরজস্ক মহীপৃ্ আশ্রয় 
করিয়াছিল ॥ ২৭॥ দেবগণ কাণ্তিকেয়ের সহিত সহসা! তাহাদের অন্ভিমুখে ধাবমান হইলেন। 
এবং কার্ডিকেয়েয় ভুল্গবলে স্মুরক্ষিত হইয়া, ভ্যদ্রা্দিগকে বধ করিতে লাগিলেন ॥ ২৮॥ তখন 
ময়রক্ষিত দানবগণ প্রহারপুরঃসর দেবগণকে সংহার করিতে প্রবৃতত হইল। পূর্বে মহীধর পৃষ্ঠ 
বানর ও হন্ধিগণের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, ভাহারাও উভয়পক্ষ তক্ুপ যুদ্ধ আরম করিলেন |২৯। 
এঁ লময়ে রথোদ্ধ'ত পিজলবর্ণ রগরেণুরণমস্তকে সমুখিত হই॥1, আকাশে সন্ধ্যারাগবক্ত মেঘের 
ঘাঁয়, শোতমান হইল ৩০ ॥ যুদ্ধ ক্রমে তুমুল হইয়া! উঠিলে, আর কিছুই জানিতে পারা 



৩৩৩ বামনপুরাপন। লিনিযা। 
বিশননে। রৌদ্রে। দৈত্যানাং দৈবতৈঃ সহ । জাতে! রুধিরনিব্যঙ্জো! রজসঃ শমনাত্বকঃ ॥ ৩২ ॥ 
শান্ডে রজসি দেবৌধান্তন্দানববলং মহৎ । জভ্যপ্রবন্নসহিত। সমং স্লেন ধীমত! ॥ ৩৩ ॥ তক্ো- 
সৃতবসান্বাদাদ্িনাভূহাঃ স্থরোভম1:| নির্জিতাঃ মরে দৈত্যৈঃ সমং সৈগ্ভেন নারদ ॥ ৩৪1 
বিমির্জিতান্ নান দৃষ্ট1 বৈনতেক়ধ্বজোহরিহ! | শাঙ্গমুদ্যম্য বাণৌখৈসিজঘান 
ততত্ততঃ | ৩৫ ॥ বিষুঃন। হন্তখানান্তে দানব গরুড়ে ন চ। দৈতেক়্ীঃ শরণং জগ; কালনেমিং 
মহান্থুরং ॥ ৩৬ ॥ তেভাঃ স চাভয়ং দত্বা গ্রষযৌ যঙ্তর মাধবঃ। বিবৃদ্ধিমগমঘ ক্ষন্ ধা ব্যাধি- 
রুপেক্ষিতঃ ॥ ৩৭ ॥ যং যং করেণ স্পৃশতি দেবং ফক্ষং সকিন্তরং । তং তমাদানর চিক্ষেপ বিশ্ভৃতে 
বদর্নে বলী ॥৩৮ | সংরভ্ত'দ্দানবেক্&্রোহন্যমুদত দিভিজৈঃ সংগে দেঁবসৈন্যং সেম্ত্ং সার্কং 
সচন্ত্র২ধ করচকণনখৈরজ্রহীনোহপি বেগাৎ। চক্রে বৈশানরাভৈস্ববনিগগনক্োন্তিধ্যগুর্ঘং 
সমংতাদ্ব্যাপ্তং কল্পান্তবহের্জগদখিলমিদং রূপমালীদ্দিধক্ষোঃ ॥ ৩৯1 তং দুষ্ট | বর্ধমানং রিপুমতি- 
বলিনং দেবগন্ধর্বমুখ্যাঃ 'সন্ধাঃ সংধ্যাম্চ মুখ" ভয়ভরলদৃশঃ প্রা্রবন্ দিক্ষু সর্বে। পোগ্রয়ন্তে 
চ দৈত্যা হরিমমরগণৈরষ্চিতং চারমৌলিং নানাশন্ত্রানত্রপাতৈর্ববিগলিতযখসং চক্রুরুৎসিক- 
দর্পাঃ ॥ ৪০ ॥ তা]নথং প্রেক্ষ্য দৈত্যান্ ময়বলি প্রনুখ!ন্ কালনেমিগ্রধানান্ বাপৈরাকুষ্য শাঙ্গত্ব- 
নর োতেিভর্কজকমৈ: । কোপানারজনৃষ্টিঃ সরথগজহয়ান্ দৃষ্িনিধূতবীরধ্যান্ নার|চাখ্যঃ 

গেল না। কেবল, ছেদ কর, ভেদ কর, এইরূপ ব'ক্য£য়োগে প্রবৃত্ত যোদ্ধগণেরই শব্দ শ্রয়মাণ 
হইতে লাগিল ॥ ৩১1। 

অনন্তর দেবগণের সহিত দৈত্যগণের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, রুধিরনিব্যন্দ প্রাুভূতি 
হইয়া,সমুদায় রণরেণু অপ|ক্কৃত ক'রল ॥৩২।॥ ধূলিপটল নিরাকৃত হইলে, বগণ ধীমান্ কার্ডিকেয়ের 
মিলিত হইয়া, স্থ বপুল দানবসৈন্ত আক্রমণ করিলেন || ৩৩।। তৎকালে তাহারা অমৃভরস- 
গ্বাদবিবর্জিত হইয়াছিলেন। এই কারণে. দানবগণ তাহু'দ্িগকে সসৈন্তে জয় করিতে 
লাগিল।। ৬৪ ॥ ভীহার' বিনির্জিত হইয়াছেন, দর্শন করিয়া, অরাতিনিহ্দন মধুস্থদন শাজধনু 

সমুদ্যত করত, দানবর্দিগকে সংহার করিতে গ্রবৃত হইলেন ॥৩৫।। বিষুঃ ও গরুড় উভয় কর্তৃক হন্য- 

মান হইয়া, & সকল দানব মহাস্ুর কালনেমির শরণ গ্রহণ করিল |1৩৬। কালনেমি তাহাদিগকে 
অভয়দান করিয়ণ, বিষুংর সকাশে সমাগত হইল। ব্রন্গন্! কালনেমি, উপেক্ষিত ব্যাধের স্তায় 
অতিমান্ধ বর্ধিত হইয়! উঠিল ৩৭।| সে হন্ড দ্বারা দেব, ক্ষ ও কিন্নর, যাহাকেই স্পর্শ 
করিতে লাগিল, তাহাকেই গ্রহণ করিয়|, বিস্তৃত বদনমধে। নিক্ষেপ করিল।। ৫৮ ॥ সেই 
দৈতোন্্র ক।লনোম অস্রহীন হইলেও, দিতিজগণের সহিত মিলিত হইয়া, কেবল কর, চরণ ও 
নখয়প্রহারে ইন, চন্দ্র ও সুর্ধ্য সমেত স্থরষসন্ সমুদায় সংখামে বিমধিত করিতে ল গিল । এঁ সময়ে 
সে অধিল সংসার দগ্ধ করিবার বাসনায় অবনি ও আকাশ উভয়ের তির্ধ্যকৃ, উত্ধ ও সমস্তাৎ 
ব্যাণ্ত করিয়া, কল্লাস্তবহির রূপ পরিগ্রহ করিল ॥ ৩৯ 4 লেই অতীববলশালী শক্রকে সংবর্ধিত 
সনার্শন করিয়া, দেখ ও গন্ধর্বপ্রমুখ সিদ্ধগণ, সাধ্যগণ ও অন্যান্ত' পধান পুধান দেবভীবর্গ 
সকলেই ভয়বশত? চঞ্চলৃষ্টি হইয়া, দশদিকে ধাবমান হইলেন । দৈত্যগণ তদর্শঁনে জতিমান্র 
গর্বিত হুইয়।, অমরগণেয় বন্দিত ভগবান্ নারায়ণের সকাশে সবেগে গধন ও বিষিধ শপ ও 
অর্পাতিপুরঃলর তদীয় বশ:বিগলিত করিয়া ভুলিল।। ৪* ॥ ময় ও বলিপনুখ এবং ফাক্গনেমি- 
পৃধান সেই দাঁনববল এইরাপে আক্রমণ করিয়াছে, দর্শন করিয়া ভগবান্ বিষু। হদয়েদী বকর 
নাক়্াচনামক খপুআ শরসকল শাঙ্গ ধনু হইতে জনবরত আকর্ষপপূর্বক অস্ব, গঞ্জ ও রখেয় সহিত 
তাহাদের পকলকেই; মেঘ যেমন পর্বতকে আচ্ছাদন কষে, তজ্মপ সমাচ্ছ্র ৬ দৃর্টিপাতপু্ব্কক 



৭৩ম, অধ্যায়ঃ । ] বামনপুরাণমূ । ৩৩৭ 

স্থপুংখৈর্জলদ ইব গিরিশ্ছাদয়ামাস বিষ ॥৪১৪॥ তে বাণৈশ্ছাদ্যমানা হরিকরমুচিতৈ: 
কালদগুপ্রকা শৈনারাটৈর৪দ$কত্ৈরর্ব লমরপুরগ। ভীততভীতান্তবরস্তঃ | প্রারত্তে দানবেন্ত্রং শতমখ- 

মথনং প্রেজ্খয়ন্ কালনেমিং স প্র্ায়ান্জেবসৈন্যপ্রভূমমিতবলং কেশবং লোকনথং ॥ ৪২ ॥ 
দৃ্ট। তং শতশীধগুদ্যতগদং শৈলেন্শূ্জকৃতিং বিষুণ; শাঙ্গ যপান্তৎ সন্বরমথো জঞাহ চক্রন্করে । 
দেবেনৈব ভুমেত্য দৈত্যবিটপপ্রচ্ছেদনং মাঁলিনং প্রোবাঁচাথ বিহম্য তং চ ক্মচিরং মেঘস্বনো 
দাঁনবঃ ॥ ৪৩॥ অয়ং স দন্ুপুত্রহিদ্দনুজসৈন্যবিত্রাসকুপ্রিপুঃ পর্মকোপনো মম বিদ্বাতরুত্বাযুধ'। 
হিরপ্যনয়নণস্তকো। বিবিধপুষ্পপৃঙ্গারতিঃ ক যাতি মম গোচরে নিপতিতঃ খলোহসদ্দশঃ ॥ ৪৪ ॥ 

বদ্দ্যেষ সংপ্রতি মমাহবমতুযুপৈতি নূনং ন যাতি নিলয়ং নিজমংবুজাক্ষঃ । মন্ুিপি্শিথিলাজনুপাত্ত- 
ভস্ম সন্্রক্ষাতে স্থরজনে! ভয়কাতরাক্ষঃ | ৪৫ ॥  ইত্যেবমুক্ত1 মধুহ্দনং বৈ স কালনেমি: 

স্কুরিতাধরোষ্ঠঃ। গদাং খগেন্ত্রোপরি জাতরোযো মুমোচ শৈলে কুলিশং যথেন্্রঃ ॥ ৪৬ ॥ 
তামাপতস্তীং প্রসমীক্ষ্য বিষুর্ধোরাং গদাং দান ববাহ্ুমুক্ত।ং । চক্রেণ চিচ্ছেদ স্ুদুর্গতস্য মনোরথং 

পূর্ববরুতং ছি কর্ম ॥৪৭॥ গদাঁং ছিত। তদ| বিষুত্্দ(নবপ্য স্ুবারুনাং । লমুপেত। ভূজৌ পীনৌ 

সংপ্রচিচ্ছেদ বেগবান্॥ ৪৮॥ ভুজ্াভ্যামথ কুত্তীভ্ভ্যাং বিষু্ন] প্রভবিষুঃন]। কালনেমিস্তথা ভাতি 

দগ্ধঃ শৈল ইবাপরঃ॥ ৪৯ ততোদ্য মাধবঃ €কাপাচ্ছিরশ্চক্রেণ ভূলে । ছিত্ব। নিপাতধামাল 

পরকং তালফলং যথা ॥ ৫* ॥ তথা বিবাহুর্কিশির! মুণ্ডতালো। যথা বনে। তণ্থৌ মেরুরিবাকম্পাঃ 
কবন্ধঃ প্রাধরেশ্বরঃ ॥ ৫১ ।॥ তং বৈনতেয়োপুযারস।! খ:গন্দ্রো নিপাতয়ামাস মুনে ধরণাং। 

এরা. সর». চে 

তাহাদিগকে নিবীর্ধা করিযা ফেলিলেন & ৪১ ॥ হরিকরমোচিত কালদগুসদৃশ অর্দচন্দ্রাকতি 
নারাচপরম্পরায় প্রচ্ছা্দিত হইয়া, সেই বলিময়পুরোগম দ্ানবগণ অতিমার ভয়ে আক্রান্ত « 
প্রথমেই সত্বরে শতমখমথন দানবেন্ত্র কালনেমির শরণাপন্ন হইল । তখন সেই কালনেমি 
দেবসৈস্ভের নিয়স্তা মপরিমেয়বপবিশিষ্ঠ, লোকনাথ কেশবের নিকট গমন করিল ॥ ৪২॥ তিনি 
শৈলেম্দ্রশৃঙ্সসদৃশকলেবরসম্পন্ন, শতমস্তক কালনেমিকে গ্দাহস্তে আক্রমণ করিতে দেখিয়া, 
শাঙ্গধনু ত্যাগ ও সত্বরে চক্র গ্রহণ করিলেন । তদ্দর্শনে কালনেমি উচ্চৈঃম্বরে অনেকক্ষণ 

হান্য করিয়া, মেঘবৎ গভীরশবে সেই দৈত্যবিটপপ্রচ্ছেদী, বনমালীকে বলিতে লাগিল ॥ ৪৩ ॥ 
এই সেই দনুপুত্রঙ্গয়ী, দ!নবদৈন্তের আ্রাসসমুৎ্পাদক, পরমকোপনম্বভাব, যুদ্ধে আমার বিদ্কর্তী, 
হিরণাক্ষের অভ্তক, এবং বিবিধপুষ্পপূজারত শক্র কেশব। ইহার সদৃশ খল দ্বিতীয় নাই। 
এই শক্র যখন আমার গোচয়ে পতিত হইয়াছে, তখন এলসার গোঁথায় যাইবে ?1 ৪81 এই 
অন্ুবজলোচন জনার্দন যদি নিজনিলর গমন ন। করিয়া, আমার সহিত যুদ্ধ করে, তাহ! হইলে, 
অমরগণ ভয়কাতর লোচনে ইহাকে আমার মুষ্িপিই হুইয়।, শিলিলদেহে তশ্মসাৎ হইতে অব- 
লোকন করিবে ॥ ৪৫ ॥ কাঁলনেমি অধর ওষ শ্রস্ফূরিত করিয়া, মধুন্থদ্নকে এইরপ বলিয়া. 
জাতয়ৌষ হইয়া, ইন্দ্র যেমন পর্বাতে বঙজ্াঘাত করেন, গুন্রপ গরুড়ের উপরি গদ্ার আঘাত 
করিল ॥ ৪৬ ভগবান্ বিষুং দানবধাহুবিমুক্ত ভয়ঙ্কর গদা আসিতে দেখিয়া, পূর্বকৃত কর্ম 
যেমন নিতাস্ত হুর্গতিপন্ন পোকের মনোরথ ভগ ঝরে, তক্ুপ চক্র প্রহারে তাহ। ছেদন করিয়। 
ফেলিলেন ॥ ৪৭ ॥ তিনি দানবেশ্বরের গ্দাকুণ গদ| ছেদন করিন্না, তৎক্ষণাৎ সবেগে সমুৎপতিত 
হইয়া, তাঁহার পীন ভুঙ্গযুগল ছিন্ন করলেন ॥ ৪৮॥ প্রন্ভিবিষুঃ বিষু কর্তৃক ভূজবুগল ছিন্ন হইলে, 
কাঁলনেমি দর্ধশৈলেক গ্চায়, প্রতিভাত হইল ॥:৪৯ & অনস্তয় মাধৰ চক্র দ্বায়1| তদীয় মন্তক 
ছেদন কন্িরাঁ, পন্ধ তাঁলকলের যায়, ভূমিতলে পাতিত করিলেন ॥ ৫* ॥ কালনেমি বহুহীন 
ও লিরোহীন' হইয়া, অরশ্যমধ। মুগ ভালফলেক্স চায়, শোভাধায়ণ করিয়া, সেই কবদ্ধ অবস্থায় 
মেঝ শ্ঠায়, অবিচলিত ভাৰে দণ্ডায়মান রিল ॥ ৫১ ॥ তখন গরুড় বক্*হণের আঘাত জরিয়। 

৩ 
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৩৩৮ বামনপুরাণম্ । (৭৪ম, জধ্যায়ঃ। 

যথান্বয়াদ্রাথশিরঃ প্রণষ্ং ধন্যং মহ্ত্্েঃ কুলিশেন তৃম্যাং ॥ ৫২॥ ভন্মিন হতে দানবসৈল্ভ- 
পালে সংসাধ্যমানা জিদশৈশ্চ দৈত্যাঃ। বিষুক্তশম্ালকবশ্মবন্সাঃ সংপ্রান্রবন্ বাণমুতে- 
নুয়েজ্রাঃ ॥ ৫৩ 

ইতি জীবামনপুরাণে বাসনপ্রাছুর্ভাবে কালনেমিবধে নাম ভ্রিসগুতিতমোহ্ধ্যায়ঃ ॥ ৭৩॥ 

চতুঃসপ্তাতিতষোহ্ধ্যায়ঃ | 

পুলস্ত্য উবাচ । সংস্থিতে সবলে বাণে দাঁনবাঃ লত্বরং পুনঃ প্রধাতা দেবতাসেনাং দশম 
মুদ্ধলালসা:॥ ১॥ বিষ্ুরপ্যমিতৌজান্তং জ্ঞাত্বাজেয়ং বলেঃ স্ৃতং। প্রাহামন্্রয সুরান্ সর্ববান্ 
যুধাধবং বিগতজরাঁঃ ॥২॥ বিষুনাধ সমাদিই্1! দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ | যৃযুধূর্দানবৈঃ সার্ধং 
বিষুস্তত্বরধায়ত ॥ ৩॥ মাঁধবং গতমাজ্ঞায় শুক্র] বলিমুবাচ হ। গোবিনেন স্ুরাস্তাক্তান্ত্ং 
জয়ন্বাধুনা বলে॥ ৪ ॥ স পুরোছিতবাক্্েন প্রীতো যাতে জনার্দনে । গদামাদায় তেজস্বী 
দেবসৈচ্তমতি দ্রুত: ॥৫ ॥ বাণো বাহুসহস্ত্েণ গৃহ প্রহরণানাথ। দেবসৈন্যমভিক্রত্য নিজঘাঁন 
সহভ্রশঃ ॥৬॥ ময়োপি মায়ামাস্থায় তৈত্ভৈরপাজ্তরৈমুনে । ঘোধয়ামাস বলবানমরাণাং বরূখি- 
নীম্॥ ৭ ॥ বিত্বীজ্জিহ্বঃ পরে? ভদ্দব্ে| বৃষপর্বাসিতেক্ষণঃ । বিপাকে। বিক্ষরঃ সৈনাত্তেপি দেবানু- 
পান্রবন্॥৮॥ ভে হন্যমানা দিতিজৈর্দেবাঃ শত্রপুরোগমাঃ।  গতে জনার্দনে দেবে প্রায়শো 
বিমুখাভবন্॥ ৯॥ ত্্ান্ প্রভগান্ স্থরগণান্ বালবাণপুরো গমাঃ | পৃষ্ঠতন্তব্রবন্ সর্ব জৈলোকা- 

বিজিপীষবঃ॥ ১০ ॥ *সংসাধ্যমান। দৈচে্টঘর্দ্েবাঃ সেম্্ঃ তয়াতুরাঃ। ব্রিবিষ্টপং পরিত্াজ্য 
শা এপাশ পপ পপ পপ শশা শিস শাােসেসপস্পীশি | পাপ শপ পেস শশা পাশা? 

তাহারে ধরাতলে নিপাঁতিত করিল । বোধ হুইল. মহেন্দ্র যেন বজজুপ্রহারে বানর মস্তক ছেদন 
করিরা অশ্বর হতে ভূমিতে |নক্ষেপ করিলেন॥ £২॥ দানবসৈন্যনিয়ন্ত। কাঁলনেমি নিহত 
হইলে, ত্রিদশগণ অস্থরপ্দিগকে দলিত করিতে লাগিলেন । তাহার! শস্ত্র অলক, বর্ম ও বন্তর 
বিমোচন করিয়া, পলায়নপরাক্নণ হইল । কেবল বাণ।ম্থর সংগ্রামে অবস্থিতি করিল ॥ ৫৩ | 

ইতি স্্রীবামনপু রাণে কালনেমিবধনামক ভ্রিসপ্ততিতম অধ্যায় ॥ ৭৩। 

পুলন্ত্য কহিলেন, বাণান্থুর সংগ্রাম আশ্রয় করিয়। রছিলে, দানবগণ পুনরায় যুদ্ধকামনায় 

সশস্তে সত্বরে দেবগণের উদ্দেশে প্রয়াণ করিল ॥১॥ অমিততেজ। বিষণ বলির পুত্র বাণকে 
অজেয় জানি), স্ুরদ্দিগকে আমন্ত্রণ ক:রয়া, বলিতে লাগিলেন, তোমরা বিগতজর হইয়া, 
যুদ্ধ কর।। ২॥ শক্রপুরোগম দেবগণ 1 বুর আঁদেশ|জসারে দানবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে 
লাগিলেন । এই অবসরে বিষণ অত্তর্ধীন করিলেন ॥ ৩ &॥ শুক্রাচার্ধয, মাধবকে অন্তর্থিত জানিয়া, 
বলিকে কহিলেন, বলে! গোবিনা দেংগণকে ত]াগ করিয়াছেন। তুমি অধুন! জয় কর ॥ ৪ ॥ 
জনার্দান প্রস্থান করিলে, বলি পুরে।ছিতেঃ বাক্যানুসারে গদাগ্রহণ কটিয়া, সতেজে স্থরসৈন্টের 
অভিমুখে গমন করিল ॥। ৫॥ তত্দর্ণনে ব'ণ বানুসহত্ত্র ্বার। বিবিধ প্রহরণ গ্রহণ ও দেবসেন!র 
সম্মুথে গমন করিয়া, তাহাদের সহন্র সহ্শ্রকে নিহত করিতে লাগিল ।॥। ৬) তখন ময় মায়া 
আশ্রয় ও ভিন্নভিন্ন মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া, অমরবরূথিনীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।॥ ৭॥ 
বিছাজ্দিহ, পর ভর, বৃষপর্্বা, অপিতেক্ষণ বিপাক, বিক্ষর ইহারাও সলৈন্য দেবগণকে প্রহার 
করিতে লাগিল ॥৮॥ ইন্্রপ্রমুখ অমরগণ গিতিন্তগণ কর্তৃক হন্যমান হইয়।, ভগৰান্ জনার্দন 
গমন করিলে, প্রায় বিমুখ হুইয়। পড়িলেন।। ৯৪ বলি ও বাণগ্রমুখ দৈত্যগণ সকলে ব্রিভূবন 
জয়কামনাবশংবদ হুইয়া, সেই রণপরান্দুখ দেবগণেয়' অনুসরণে ধাবমান হইল ॥ ১ ॥ ইন্ের 



৪ম, অধ্যায়ঃ ।] বামনপুরাণমূ। ৬৩৯ 

ব্রন্মলোকমুপাগতাঃ ॥ ১১॥ ব্রজ্জলে!কং গতেত্িখং সেঞ্জেঘপি স্ুরেষু বৈ। স্বর্গ ভোক্ত1 বলি- 
জ্দাতঃ সপুত্রভূতাবাদ্ধবৈঃ | ১২ শক্রোভূদ্বলবান্ ব্রহ্ষন্ বলিরর্বাণে। যমো ভবৎ। বরুণো- 
তৃম্ময়ঃ সোমে! রাঁছহ্ণদো মহালুর£॥ ১৩।। নর্ভান্থরভবৎ হূরধ্যঃ শুক্রশ্চালীত্হস্পতঃ। যেন্তে- 
প্যধিকৃত| দেবান্ডেযু জাতাঃ নুরারয়তঃ ॥ ১৪ ॥ পঞ্চমস্য কলেরাদৌ দ্বাপরান্তে ন্ুদারুণে। 
দেবান্থুরোভূৎ সংগ্রামে! বত্র শক্রোপ্যতৃ্ধলিঃ ॥ ১৫ ॥ পাতালাস্তস্য সপ্তাসন্ বশে লোকক্রয়ং 
তথ। | ভূভুবিঃপঃ পরিখ্যাতং দশলোক[ধিপো বলিঃ ॥ ১৬ ॥ স্বর্গে স্বয়ং নিবলতি তুঙ্জন্ 
ভোগান স্ুস্থলতভান্। তন্রোপাসন্ভ গন্ধরর্ধা বিশ্বাবন্থপুরোগমাঃ ॥ ১৭৪ তিলোতমাদ্যা হা্স- 

রসে! নৃত্যন্তি স্থরতাপসাঃ। বাদয়ত্তি চ বাদ্যানি যক্ষবিদ্যাধরাদয়ঃ ॥ ১৮ ॥ ত্্ৈবিষ্টপাঁনসৌ 

ভোগান্ ভূঞ্জনৈত্যেশ্বচো! বলিঃ। ষন্মর মনল ব্রচ্মন্ প্রহলাদং স পিতামহং ॥ ১৯॥ সংস্থৃতষ্চ 
স পৌত্রেণ মহাঁভাগবতোহস্ুরঃ। সমভ্যাগাত্বরাধুক্ত; পাতালাৎ, দ্বর্গমব্যয়ং ॥ ২০ ॥ তমাগতং 

সমীক্ষ্যেব ত)ক্ত 1 নিংহাঁসনং বলি; । কৃতাঞ্জলিপুটে তূত্বা ববন্দে চরণাবুভৌ ॥ ২১॥ পাদয়োঃ 
পতিতং বীরং প্রহলাদম্্বরিতো। বলিং। সমুখাপ্য পরিষজ্য বিবিশ পরমাসনে ॥২২॥ তং বলি: 
প্রা তে তাত ত্ব্প্রনাদাৎ শর! ময়।। [নার্জতা; শক্ররাজ্যঞ্চ হাতং বীর্ধযং বলাঙ্বয়। ॥ ২৩ ॥ 

তঙ্গিদস্তাতমীর্যযবিনির্জিতন্থরোততমং । ত্রৈলোক্যরাজযং ভুংক্ষত্বং ময়ি ভূত্যেপপুরঃ স্থিতে ॥২৪॥ 
এঁরাবতঃ পুণ্যযুতো ভবিষ্যামি যথা্বহং। ত্বদংভ্রিপৃজজীভিরতন্ত্ুচ্ছষ্টার্নভে।জনঃ ॥ ২৫ ॥ 

শে ও, ০8 ০৮ পপ ক পপ ঠ-ররর_ ্্-_৮-... » »-৮৮-_... এজ সপ এ ৯ ০ আশি ৮ পর পা ক 

সহিত দেবগণ দৈত্যগণ কর্তৃক সংদাধ্যমান ও ভয়াতুর হইয়া, স্বর্গ ত্যাগ করিয়া, ব্রন্মলোকে গমন 

করিলেন।। ১১1॥ এইরূপে তাহারা ব্রক্লোকে গমন করিলে, বলি পুত্র, ভৃত্য ও সিত্রগণের 

সহিত ্বর্গভোৌগ করিতে লাগিল ॥। ১২ ॥ তন্মধ্যে বলি স্বয়ং ইঞ্জ হইল ; তাঁহার পুত্র বাণ যমত্ব গ্রহণ 
করিল; ময় বরুণ হইল; রাহ চঙ্দ্রের কার্য করিতে লাগিল || ১৩॥ ন্বর্ভানু সুর্য হইল; 
গুক্র বৃহস্পতির পদগ্রহণ করিলেন, এবং অন্যান্য অন্থরগণ অপরাপর দেবগণের অধিকারে প্রবৃত 
হইল || ১৪ ॥ পঞ্চম কল্লিযুগের আদিতে ও দ্বাপরযুগের অতি দারুণ অবসানে দেবাঙ্থরের যুদ্ধ 

হইয়াছিল, যাহাতে বলি ইন্দ্রপদ অধিকার করে ॥ ১৫ ॥ সপ্তপাতাল ও ভূতুবঃন্বঃনামে 

বিখাত লোকসকল তাহার বশীভূত হইল। এইরূপে বলি দশলোকের অধিপতি হইয়া! ॥ ১৬ ॥ 

স্থদুরলভ ভোগসকল লম্ভোগ করত স্বর্গে বাদ করিতে লাগিল। বিশ্বাবস্থ্পুয়োগম গন্ধর্বগণ তথায় 
তাহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইল।| ১৭ ॥ তিলোত্ম'দি অগ্দরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল। 
ষক্ষ ও বিদ্যাধর প্রভৃতির] বাদ্যবাদনে প্রবৃত্ত হইল | ১৮॥ 

দৈত্যেশ্বর বলি এইরূপে স্বর্গীয় ভোগ সম্ভোগ করত, পিতামহ প্রহলাদকে মনে মনে স্মরণ 
করিল ॥ ১৯ £ পোজ স্মরণ করিবামাজ, মহাভাগবত প্রহ্নাদ তৎক্ষণাৎ ত্বরাম্বিভ হইয়।, পাতাল 
হইতে বর্গে'সমাগত হইলেন | ২*॥ ত/হাকে সমাগত দেখিয়া, 'বলি ততক্ষণমাত্রে সিংহাসন 
ত্যাগ করিয়া, কৃতাঞপিপুট হইয়।, তদীয় চরপদ্বিতয় বন্দন1 করিল ॥ ২১ ॥ প্রহলাদ পাদপতিত 
বীর বলিকে সত্বরে বমুখ।পন ও আ.লঙ্গন করিয়া, পরমাসনে উপবেশন করিলেন ॥ ২২॥ 

বলি তাহারে কিল, তাত! জমি আপনার প্রসাদে দেবগণকে পরাস্ত করিয়া, বলপুর্ব্বক 
ইঞজ্জের রাজ্য হরণ ও তদীয় বীর্ধ্য শোষণ করিয়াছি ॥ ২৩৪ তাত! এইরূপে স্থুরেতম ইন্্ 
আমার বীর্ষ্যে নির্জিত হইয়াছেন । আপনি এক্ষণে তাহার এই ব্রেলোক্য রান্য ভোগ করুন। 
আমি আপনার সম্মুখে থাকিয়া, ভূতের কার্য করিব ।॥ ২৪ পুণ্যযুক্ত খঁর়াবত ঘেমন, আমিও 
তেমন প্রত্টিন আপনার চরণপুজায় অভিরত থাকিয়।, জাপনার উচ্ছিষ্ট, অন্ন ভোজন 
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নব পালগিতুং রাঁজ্যং শক্তো ভবতি সতম। ন মোস্থতিষতি গুরূন শুঞধধাং কুরুতে নযঃ ॥ ২৬॥ 
ততভ্তছুক্তং বলিন। বাক্যং ক্রত্ব। দধিজোতম। প্রহ্মাদে! বচনং প্রাহ ধর্মকামার্থসাধনং ॥ ২৭ ॥ 

অয় কতং রাজ্যমকণ্টকং পুর! প্রশানিতাস্তঃস্হদোনুপুজিতাঃ। দত্তং যথেষ্টং জনিতান্তথাম্মজাঃ 
হ্থিতো বলে সংপ্রতি যোগসাধকঃ ॥ ২৮ ॥ গ্ৃহ্থীতং পুত্র বিধিবন্ময়! ভূয়োর্পিতং তৰ। এবং 
ভব গুরণাং ত্বং সদ] গুক্ধবণে রভঃ॥২৯॥ ইত্যবমুক্ত,। বচনং করে ত্বাদায় ছক্ষিথে। শাক্রে 

সিংহাসনে বর্মন বলিং তৃর্ণমবেশয়ৎ্চ ॥ ৩০ ॥ সোপবিষ্টে। মহ্েন্দ্রস্য পর্বরত্ময়ে গুতভে। পিংহা- 
সনে দৈত্যপতিঃ শুশুভে মঘবানিব & ৩১॥ তত্রোপবিষ্টশ্ৈবাসৌ রুতাঞ্জলপুটো বলি: । 

প্রহ্থাদং প্রাহু বচনং মেঘগভীরয়া গিরা ॥ ৩২ ॥ যন্ময়। তাত কর্তবাং ত্রৈলোক্যং পূরিরক্ষত1 । 
ধন্ধীর্কামমোক্ষেভ)না|দিশতু নো ভবান্ ॥ ৩৩॥ তদ্বাক্যসমকাল”, শুক্রঃ প্রহ্লাদমত্রবীৎ 
যদ্যুক্তং তগ্মহাবাহে। বাদশ্বাস্তেতরং বচঃ ॥ ৩৪ ॥ বচনং ষলিশুক্রাভ,ং শ্রত্বা ভাগবতোহন্ুর: | 
প্রাহ ধর্ার্থদংযুক্তং প্রহলাদ! বাক্যমুভ্তমং ॥ ৩৫ ॥ যদায়তিক্ষমং রাঁজন্ বিত্বং ব্রিভুবনন্য চ। 
অবিরোধেন ধর্মমপ্য অর্থস্যোপার্জনঞ্চ য ॥ ৩৬ ॥ সর্বসত্বান্গগমনং ত্রিবর্গস্য ফলঞ্চ যদ । পরত্রেহ 
চ যচ্ছেয়ঃ পুত্র তৎ কম্ম চাঁচর ॥ ৩৭ ॥ যথ| শ্(ঘ)ং প্রষাসাদয যথ! কীর্তির্ভবেত্তম | যথ। নায়শসে- 
যোগস্তথ| কুরু মহাছাতে ॥ ৩৮ ॥ এতদর্থাং শ্রিয়ং দীপ্তাং কাজ্ষতে পুরুযোতমাঃ । যেনৈ- 
তে চ গৃহেস্মাকং নিবসত্তি স্থুনিবৃতি। ॥ ৩৯ ॥ কুলজে] ব্যসনে মগ্নঃ সথাজ্ঞাতিবহিক্কতঃ । বুদ্ধে! 

পাত 

কঙ্জিব। ২৫॥ হে সম্তম! যেব্যাক্ত গুরুর আজ্ঞান্বত্তী হয়না এবং তাহার সেবা করে না, 
সে কথন রা'জ্যপালনে সমর্থ হয় না।। ২৬॥ 

হে দ্বিজোত্বম! বলির কথিত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, প্রহলাদ ধর্ম্মকামার্থনাধন বচন প্রয়োগ 
পুরঃসর বলিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥ জামি পুর্বে অকণ্টকে রাজ্য করিয়াছি, সকলের অন্তঃ- 
করণ পর্যন্ত শাসন করয়াছি, স্থহদগণের অনুপূজ! করিয়াছি, যথেই্ দাঁন করিয়াছি, অপত্য 
সকলের সমুৎ্পাদন করিয়াছি । হেবলে! এই সকল কার্য সম্পাঙন করিয়া, সম্প্রতি ঘোগ- 
সাধনে প্রবৃত্ত হইগ্রাছি ॥ ২৮॥ বৎস তথাপি তোমার প্রদত্ত রাজ্য যথা বিধি গ্রহণ ও 
পুনরায় তোমারেই অর্পণ করিলাম । এইরূপে তুমি সর্বদ। গুরুগণের শুশ্রাবায় অনু রত হও ॥২৯॥ 

এই বলিয়া, তিনি বলির দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করিয়া, তাহারে তৎক্ষণাৎ শক্রের সিংহাসনে মনি 
বেশিত করিলেন ॥ ৩* ॥ বলি মহেন্দরের সর্বরত্ময় গুভসি:হাসনে উপবিষ্ট হইয়া, লাক্ষ।ৎ 
ইঞ্রের ন্যায়, বিক্লাজমান হইল ॥ ৩১ ॥ এইকূপে উপবিঃ হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে মেঘগভীর 
নিধোষে গ্রহ্লাদকে বপিতে লাগিল ॥ ৩২ ॥ ভাত! ব্রেলোক্যরক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া, ধর্শা, 
অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই সকলের মধ্যে যাহা! আঙঞ্ধায় করিতে হইবে, তাহ! উপদেশ করুন ॥৩৩। 

তদীয়বাফ।সমকালে শুক্র প্রহ্লাদকে কছিলেন, জরি মর্থাবাহো ! যাহা যুক্তিযুক্ত, 
তদছুসারে উত্তরবাক্য গ্রয়োগ কর ॥ ৩৪1 

বলি ও শুরু উভয়ের কথ! শুনিয়া, তগবন্তক্ত প্রহলাদ বর্খার্থসংযৃজ প্রশত্ত বাক্যে কহিতে 
লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥ বাছা ত্রিভূবনের আয়তির উপঘুদ্ত, এরূপ বিস্তসংগ্রহ, ধর্শের অবিরোধে 
অর্থের উপার্জন || ৩৬ ॥ লকল প্রানীর অনুকূলে অক্ভাথান,” ভ্রিবর্গের ফল, ও উভয়লৌকিক 
জেয়ঃ সমাধান, এই সকল কার্ধ্যানঠানে প্রবৃত্ত হও | ৩৭ অদ্য যাহাতে সকলের শ্লাখনীয় 
হইতে পার, ধাহাতে কীর্তিনংগ্রহ হয়, এবং যাহাতে কলর্কম্পর্শ না করে, তদযরূপণ আচরণ 
কর ।। ৩৮ ৪ ছে মহাছ্যতে! পুরুযোত্তম ব্যক্তিগণ যে পশ্ধসসমৃদ্ধি কামনা করেন, তাহার 
উদ এই, জামাদের গৃহে কুলোৎপন্ন, ব্যপমনিমন্্, জ্ঞাতিবর্টিকৃত সরা: বৃদ্ধ জাতি, গুপবান্ 
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জাতিগুনণী বিপ্রঃ কীর্ভিশ্চ বশস। সহ ॥ ৪*॥ তশম্মাদ্যটতে নিবসন্তি পুত্রং রাজ্যস্থিতস্যেহ 
কুলোস্তবপ্য । তথা যতন্বামলঙতচেষ্ট যথা বশস্বী ভবিতালি লোকে ॥ ৪১ ॥ ভূম্যাং সদ! ব্রান্মণ- 
ভূষিতার়াং ক্ষত্রাধিতাঁয়াং দৃঢ়বাপিতায়াং | শুশ্রবণনাক্তিসমুস্তবায়ামূ দ্ধং প্রযাস্তীহ নয়াধি- 
পেন্দ্রাঃ॥ ৪২৪ তল্মাধিজাগাযাঃ ক্রুতিণান্ত্রযুক্তা নরাধিপাস্তে প্রতিযাজযন্ত। বজন্ত দিবোঃ 

ক্রতুত্িঘি জেল] যহ্াগ্সিধুমেন নৃপস্য শাস্তিং ॥ ৪৩॥ তপোধ্যয়নসম্পন্লা যঞ্জনেধ্যাপনে রতাঃ ॥ 
সন্ত বিপ্রাঃ ক্ষত্রপৃজ্যান্বতোনুজ্ঞামবাপ্য হি ॥ ৪৪8 ম্বাধ্যাধযজ্ঞনিরতা দ[তারঃ শন্ত্রজীবিন2 | 
ক্ষত্রয়াঃ সন্ত দৈতোম্দ্র প্রজাপালনধর্শি; 8 ৪৫ ॥ য্জাধ্যয়নপম্পন্ন। দাতারঃ কাষিকারিণঃ । 
পাশুপাল্যং প্রকুর্ব্বাণা বৈস্তা বিপণজীবিনঃ ॥ ৪৬ ॥ ত্রাক্ষপক্ষত্রিয়বিশাং সদ] শুশ্রাণে রতাঃ। 
শৃদ্রাঃ সন্ত স্থরশ্রেত তবাজ্ঞাকাপ্পণাঃ সদা । ৪৭ ॥ যদা বর্ণাঃ স্বধর্থস্থা ভবস্তি দিতিজেশ্বর। 
ধর্মবৃদ্ধিন্তদ] ন্তাদৈ ধর্শধূ্ধৌ নৃপাদয়ঃ ॥ ৪৮ ॥ তন্মাঘর্ণাঃ স্বধর্শস্থান্ত্য়া কারধ্যাঃ সদা বলে। তদ্দুদ্থো 
ভবতো বৃদ্ধিস্তঘ্ণনৌ হানিরুচ্যতে ॥ ৪৯ ॥ ইথং বচঃ শ্রাব্য নরাধিপেন্দ্রে। বলিগ্নহাআস! ন বস্ৃব 

তষ্ণীং। ততো যদাজ্ঞাপয়লে করিব্যে ইথং বলিঃ প্রাহ বণ] মহ্ষে ॥ ৫০ ॥ 

টি শ্রীবামনপুরাণে বামনপ্রাদুর্ভাবে প্রহুনাদবাক্যং ন;ম চতৃ,সপ্ততিতমোধ্ধ্যায়ঃ ॥ ৭৪ ॥ 

ব্রান্দাণ, কীতি ও মশ, এই সকল পরমনির্ব ত হইয়া, বাস করিবে ॥ ৩৯ ॥ 5০ ॥ অতএব, পুত্র ! 
তুম সৎ্কুলে যেমন জঙন্মিয়াছ ও রাঁজপদে প্রতিঠিত হুইয়াছ; সেইরূপ, যাখাতে এ সকল 
তোমার গৃহে বাদ করিতে পারে, হে অমলপত্ব ! ভুমি তদন্ুরূপ য্ত ও চেষ্টা কর। তাহা হইলেই, 
সংলারে যশন্বী হইব ॥| ৪১ ॥ পৃথিবী সর্বদ] ব্রাহ্মণগণে ভূষিত, কত্রিযগচণ অন্বিত, বৈশ্তগণে 
অধ্যুষিত ও শুজ্ধবণশক্তিসমুস্তাবিত হইলেই, [নরেন্দ্রগণ সমৃদ্ধি সংগ্রহ করিয়। থাকেন ।। ৪২॥ 
অতএব ্রুতিশান্রবিশারদ গুণবান্ ত্রাঙ্গণগণ ও নরাধিপগণ তোমার প্রতিযাজনে 1ধেন প্রবৃত 
হন ও দিব্যযজ্ঞসকলের অন্ুষ্টীনপুর্ব্বক যজ্জীয় অগ্নির ধূমে যেন তোমার শাক্তিবিধান করেন ॥৪৩। 
তপস্কা ও বেদাধ্যয়নে সংসক্ত এবং যজন ও অধ্যাপনে অন্রত, ক্ষত্রপুজ্য বিপ্রবর্গ যেন তোমার 
অনুজ্ঞানুসারী হন।। ৪৪ ॥ তোমার আঁধকারে ক্ষত্রিয়গণ্ড যেন স্বাধ্যায় ও যজ্ঞনিতত, দাতা ও 

শল্্রজীবী হইয়1, গুজাপালনধর্ম্ের জন্বর্ভন করেন ॥। ৪৫ ॥ বৈষ্তীনকলও যেন যজ্ঞ ও অধায়ন 
সম্পন্র, দাতা, কৃষিকার, বিপণজীবী ও পাশুপাল্যে সংযুক্ত হয়। ৪৩॥ হে অন্ুরশ্রোষ্ঠ ! 
শৃদ্রগণণ্ড যেন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্র ও বৈশ্তগণের শুশ্রুষাঁপরায়ণ ও সর্বদ! তোমার আজ্ঞাকারী 
ইইয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥ হছে দিতিজেশ্বর! বর্ণলকল স্ব স্ব ধর্মের অন্ুপারী হইলেই, ধর্মের বৃদ্ধি 
হয় এবং ধর্মের বৃদ্ধিতে নৃপাদিরও সমৃদ্ধি সংঘটিত হইয়া থাকে ॥ ৪৮॥ অতএব, বল! তুমি 
বর্ণকলকে স্বধশ্মস্থ রাখিবে। তাহাদের বৃদ্ধিতেই তোমার বৃদ্ধি ও তাহাদের হানিতেই 
তোমার হানি, কথিত হইয়াছে ।। ৪৯ ॥ 

নরাধিপেন্ত্র মহাত্মা! বলি এই কথ শুনিয়া, তৃষণীন্তাব অবলঞন. করিল এবং কহিল, যাহ! 
আঙ্ঞ৷ করিতেছেন, তাহাই করিব || ৫? ॥ 

ইতি এ্ীবামনপুব্লাণে বলিরাজ্যনামক চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় ॥ ৭৪ ॥ 
০০০০ 



পঞ্চসপ্ততিতমোহ্ধ্যায়ঃ | 
পুলস্ত্য উবাচ। ততে। গতেধু দেবেবু ব্রহ্ষলোকং তপোধন। ব্রৈলোকাং গালক়ামাস 

বলিদ্ন্বািত;ঃ সদা ॥ ১॥ কলিম ধর্শযুতং জগান্দ 87 কৃতে যথা। ত্রদ্জাথং শরদণং ভেজে 
দ্বভাবন্ত নিষেবণাৎ ॥ ২॥ গত্ব। সদদৃশেদেবং সেন্দ্রং দেবৈঃ সমহ্িতং। শ্বদীপ্তা দ্যোতয়ন্ত্চ 
স্বগ্গেশং সম্থরান্থরং | ৩ প্রণিপত্য গমাহাথ কলিত্রক্সাণমীস্বরং।. মর স্বভাবে! বলিন। নাশিতে। 
দেবসতম ॥ ৪॥ তং প্রাহ তগবান্ ব্রন্মা ্বভাবে! জগতোহপি হি। ন কেবলং হি ভবতো! 
হৃতন্তেন বলীয়স। ॥ ৫॥ পণ্ুস্থ্যতিউ দেবেন্দ্রং বরুণঞ্চ নমারুতং। ভম্বয়োপি হি দীনত্বং 
প্রধাতে। হি বলাদ্বলে; ॥ ৬ ন তস্য কশ্চিভেলোক্যে প্রতিযেন্ধান্তি কর্ণ; ৷ খতে সহত্রশিরসং 
হরিং দশশতাজ্ঘিকং॥৭॥ সভৃমিঞ্চ তথ। নাকং রাজ্যং লক্ষমীং যশো বন্ধং। সমাহরিষ]তি 
বলিঃ কর্তাসৌ ধর্পমগোচরং | ৮॥ ইত্যেবমুক্তে দেবেন ব্রহ্মণ! কলিরব্যয়ঃ। দীনান্ দৃই। স শক্রা- 
দীন বিভীতকবনং গত: ॥ ৯॥ কৃতং গ্রাবর্তত তদা কলিনাসীজ্্রগত্রয়ে । ধর্ট্মোভবচ্চতুষ্পাদ- 
শ্চাতূর্বর্পেপি নারদ ॥ ১০॥ তপোইহিংসা চ সত]ধ শৌচমিক্িঃনিগ্রহঃ । দয়া দানং ত্থা- 
নৃশংস্যং গুশ্রীযা যজ্ঞকম্মচ ॥১১। জগস্তেতাঁনি সর্বাণি পরিব্য।প্য স্থিতানি ছি। বলিনা 
বলিন। ত্রন্দংস্তষ্টৌপি হি কৃতঃ কৃতঃ ॥১২৪ শ্বধর্শস্থ।ফিনে। বর্ণ। আশ্রম্যংশ্চাবিশন্ দ্বিজাঃ। প্রজা 

পাঁলনধর্ধস্থাঃ সটদব মন্ুজর্যভাঃ 1১৩1 ধর্মোতরে বর্তমানে ব্রন্দন্লন্মিন্ জগত্রয়ে ৷ ত্রেলোক্যলক্ষীর- 
গম ভদানীং দানবেশ্বরং ॥ ১৪॥ তামাগতাং নিরীক্ষ্যৈব সহত্তাক্ষশ্রিয়ং বলি: | পপ্রচ্ছ কানি মাং 
ব্রহি কেনাপার্থেন চাগতা 8১৫॥ স| টানি তদ। শ্রীঃ পন্মমালিনী। বলে শৃণুষ যম্াত্বামায়াত। 

€ 
০০ ০০ 

পুলস্ত্য কখিলেন? হে হপোধন! দেবগণ ব্রন্মলোকে গমন করিলে, বলি সর্বদা ধর্্ান্বত 
হইয়া, ত্রৈলোক্য পালন করিতে লাগিল ॥ ১ ॥ কলি, কৃত্যুগের স্ঠাঁয়, তৎকালে সমুদ্ধাষ 
সংসার ধশ্মসংযুক্ত দেখিয়া, স্বত।ৰের নিষেবণপ্রযুক্ত ব্রদ্মার শরণাপন্ন হইল ॥ ২॥ সে গমন 
করিয়া দেখিল, ব্রন্মা ইন্দ্রের সহিত দ্রেবগণে বেষ্টিত হই, স্বকীয় দীর্চিতে সুরাসর হি 

»স্বদেশ বিদ্যোতিত করিতেছেন ॥ ৩॥ কলি নকলের নশ্বর ব্রন্মাকে প্রণিপাত করিয়।৷ কহিল, 
হে দ্েবসত্তম! বলি আমার শ্বাব বিনষ্ট করিয়াছে ॥ ৪ ॥ 

ব্রহ্মা কহিলেন, বলীয়ান্ বলি কেবল তোমার বলিয়। নহে, সমুদ্দায় জগতের স্বভাব হরণ 
করিয়াছে ॥ £॥ উথিত হইয়া, অবলোকন কর, ইন্দ্র বরুণ ও মকুদুগণের কি শোচনীয় দশার 
আবিষ্ষার হুইয়াছে। ভাক্কর ব'লর বলে হীনপ্রভাব হইয়াছেন ॥। ৬॥ ত্রেলোক্যে এমন 
কেহই নাই, যে বলির কার্ধ্যের প্রতযষেধ করিতে পারে। একমাজ সহত্রশিরা সহত্রপাদ ভগবান্ 
বিফুই তাহার নিযমন করিতে সমর্থ ॥ ৭ ॥ এক বলিই ধন্্ের মনুষ্ঠানপ্রযু্ত, স্বর্গ, মর্ত, রাজা, 
লক্ষ্মী, যশ ও বল সমুদ্ায় নিজের আয়ত করিবে ॥ ৮। 

ভগবান ব্রন্ষ/ এইরূপ বণিলে, কলি শক্রা্দি দেবগণকে ক্ষীণপ্রভাব অবলোকন করিয়া, 
বিভীতকবনে গমন করিল ॥ ৯॥ তখন সত/যুগেরপ্রাছুর্ভাব হইল? কলি. আর জিতুঘনে রিল 
না। নারদ! চাতুর্প্যেই 'চতুষ্পাদ ধর্ম প্রবর্তিত হইল। ১* ॥ তপস্যা, অহিংসা, শৌঁচ, 
ইন্জিয়নিগ্রহ, দয়া, দান, আনৃশংস্য, গুঞ্জষা, যজ্ঞকর্দদ | ১১ ॥ «ই সকলে নমুদায় সংসার পরি- 
ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। ব্রদ্মন্! এইরূপে বলবান্ বলি কৃতযুগকে সন্ত করিলে ॥ ১২॥ সকল 
বর্ণই শব স্ব ধর্থে স্থায়ী হইল। ব্রান্গণের। আশ্রম সকলে £ুসন্গিবেশ করিলেন ॥ মন্গুজর্যভের। 
সর্বদাই গ্রজাপালনধর্থে প্রবৃত রহিলেন ॥১৩| বরক্ষন্ 1:সমুদায় সংসার ধর্মোত্তর হইয়া, অবস্থিতি 
করিলে, তৎকালে ব্রৈলোক্যলক্্মী দানবরাজ বলির লকাশে গমন[করিলেনঠ।।১৪|!বলি,দহন্রাক্ষের 
লক্ষমীকে সমাগত নিরীক্ষণ করিয়া, জিজ্ঞান। করিলেন ভূমি: কে, কিন্ত আনিয়া, বল || ১৫ ॥ 



৭৫ম, অধ্যায়ঃ | বামনপুরাণম্। ৩৪৩ 

মহিবী বলা || ১৬॥ অগ্রতর্ক্যবলে। দেবো যোসৌ চক্রগ্জাধারঃ। তেন ত্যক্তত্ত মঘবান্ 
ততোহস্বামিহাগত] ॥ ১৭ ॥ সনির্দমমে যুবত্ান্ত চতশ্রে। রূপনংযুতাঃ॥ শ্বেতাপ্বরধণ। চৈব শ্বেত- 
অ্রগগপেনা ॥ ১৮ ॥ শ্বেতবৃন্দারকারঢ! সত্বঃঢ্যা শ্বেতবিগ্রহা। রক্তান্বরধর! চান্া রক্ত অবগন্থ- 

লেপনা ॥ ১৯ ॥ রুক্তবাজিসমারূঢ়। রক্তাজী রাজসী ছি সা। পীতান্বরা পীতবর্ণা পীতস্রগন্ু- 
লেপন] ॥ ২* ॥ সৌবর্ণপ্যঙ্গনারূঢ়া তামসং গুণষাশ্রিত1। নীলাম্বর ন'লমাল্যা নীলগন্ধালি- 
সপ্রভা ॥ ২১॥ নীলবৃষসমারূঢ়। ত্রিগুণ! স' প্রকীরত্তিতা ৷ যা! সা শ্বেঠাস্বর। শ্বেত সত্বাঢ)1 কুপ্তর- 
স্থিতা ॥২২॥ সাব্রহ্গ'ণং লমায়াত৷ চন্দ্রচঙ্জানুগানপি। যা সা রক্তা রক্তবাসা বাঞ্ধিস্থ। যশসা- 

ন্বিত] ॥২৩।॥ তাং প্রাদাদ্দেবরাজায় মনবে ততস্মুতায় চ। পীতান্বর। যা! স্থুভগা রথস্থ। কনক- 

প্রভা ॥ ২৪।॥ প্রজাপতিভ্যন্তাং প্রাদাচ্ছক্রায় চ বিশৎন্মচ। নীলবস্ত্রালিসশা যা! চতুর্ধী 

বৃষস্থিতা॥ ২৫ ॥ সা দানবানৈঞ্তাংশ্চ শৃদ্রান্বিদ্যাধরানপি | বিপ্রাদ্যাঃ শ্বেতরূপাং তাং 
কথয়স্তি সরন্বতীং ॥ ২৬॥ স্বস্তি ব্রন্মণা সার্ধং মধে মন্ত্রাদভিঃ সদা। ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণাস্তাং 
জয়ভ্ীমিতি শংসিরে ॥ ২৭॥ সা চন্দ্রেণানরশ্রে্ঠ মনন! চ ষশন্থিনী। বৈশ্তান্তাং পীবতপনাং 
কনকাঙ্জীং সদৈব হি।২৮॥ স্তবস্তিলক্্ীমিত্যেৰ প্রজাপালাস্তথৈব হি। শৃদ্রান্তাং নীল- 

বর্ণাঙ্গীং স্বস্তি হি স্ুুতক্কিতঃ॥ ২৯৪ শ্রিয়দেবীতি নামা তাং সদৈত্যেরাক্ষনৈস্তথা। এবং 
বিভক্তান্ত! নার্ধ্যন্তেন দেবেন চক্রিণ! ॥ ৩০ ॥ এতাসাং চ সরূপস্থান্ডিউন্তি নিধনাব্যয়াঃ। ইতি 

স্পেস পপ শী িীশিশীসপিও 

পল্মমাল্যবিভূষিতা লক্ষ্মী তাহার কথা গুনিয়া কঞিলেন, বলে! মে কারণে বলপুর্ব্বক 
তোমার নিকটে আপিয়াছি এবং আম যাহার মহিষী, বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১৬॥ ধীহার 
বল তর্কের অতীত, সেই ভগবান চক্রগদ্দাধর বিষুণ দেবরাজকে ত্যাগ করিয়াছেন । সেইজন্য 
আমি তোমার নিকট আসিলাম || ১৭ & তিনি যুবতীচভুষ্টয়ের স্তষ্টি করেন। তাহারা সকলেই 

রূপশালিনী। তন্মধ্যে, কহ শ্বেতবন্ত্র, শ্বেত মাল্য ও শ্বেত অন্থলেপনে বিভূষিত।| ১৮॥ শ্বেত 
হস্তীতে আরূঢ, শ্বেত শরীরে সমন্বিত ও সত্বগুণে অধিষ্ঠিত 7; কেহ রক্তাস্বর ও রক্তমালানুলেপনে 
উপলক্ষিত ॥ ১৯ ॥ রক্তবাঁজীলনারূঢ, রজ্জাঙ্গী ও রাজসগুণে সংযুক্ত1। কেহু পীতবন্ধে 
বিমণ্ডত, পীতবর্ণে অলঙ্কৃত, গীতমাল্য ও পীত অন্গলেপনে লাহ্থিত।। ২*॥ সৌবর্ণসান্দনে অধি- 
রূঢ় এবং তামনগুণে সমাশ্রিত। কেহ ব৷ নীলবস্ত্র, নীলমানা, নীলগন্ধ এই সকলে শোঁতিত, 
অঞ্জির ন্যায় প্রভাবিশি || ২১ ॥ নীল বৃষে অধিষ্ঠিত এবং জ্রিগুণে ভূষিত। 

ইহাদের মধ্যে যে ললনা শ্বেতাশ্বরধারিণী, শেতবর্ণা, সত্বাঢ্য।, কুঞ্জরস্থিত] || ২২॥ সে ক্রদ্ধা, 
চন্ত্র ও চন্দ্রের জন্ুবর্তিদদিগকে আশ্রয় করিল। আর, যে লঙ্গনা রক্তবর্ণা, রক্তবসন1, অশ্বে 
আরূঢ়া ও যশঃসম্পন্ন। ॥ ২৩ 1 তাহাকে দেবরাজ, মন্গ ও মন্ুর পুত্র হস্তে সম্প্রণান ।কর! হইল। 
পুনশ্চ, যে ললন। গীতাশ্বরপরিধানা, স্ুভগা, রথারূঢ়া, কনকবর্ণা ॥ ২৪॥ তাহাকে শুক্র ও 
প্রজাপতিগণের হস্তে প্রদ[ন করিলেন । আর, নীলবসনপরিধান।, ভ্রথরসবর্ণা, বৃষারঢ়। চতুথী- 
ললন| ॥ ২৫॥ দানবগণ, নৈঞ্'তগণ, শুদ্রগণ ও বিদ্যাধরগণ, ইহা্দিগকে আশ্রয় করিল । 
বিপ্রাদির! শ্বেতরূপা ললনারে সরশ্বতীনামে নির্দেশ করেন ॥২৬॥ এবং ব্রদ্ষার সহিত ঘজ্জে 
মন্ত্রাদি বার তাহার সর্বদা স্তব করিয়া! থাকেন । ক্ষত্রিয়ের! রক্তবর্ণণ ললনারে জয়ভ্রীনাঁমে 
নির্দেশ করে ॥ ২৭ ॥ সেই যশন্বিনীই মন্গ ও চন্দ্রের সহিত লংমিলিত1 হইর|ছে। বৈষ্তের 
এবং প্রজপালগণ পীতবদন! কনকাঙ্গীরে লক্ষ্মী বলিয়া! উল্লেখ ও সর্বদাই স্তব করে। শৃড্রের! 
পরম ভক্কিলহকারে সেই নীলবর্ণাঙ্গীয় স্তব ৭9 || ২৮॥ ২৯ ॥ প্রিয়দেবীনামে নির্দেশ করিয়! 

থাকে । রাক্ষস ও দৈত্যগণও তাহারে এরূপে শ্তব করে । ভগব।ন্ চক্রী এইরপে সেই নারী- 
চতুষ্ট়কে বিতক্ত করিয়াছেন ॥ ৩৯ ॥ ইতিহাস, পুরাণ, সাজ বেদ ও উক্তি সমুদ্বায় ইহাদের 



৩৪৪ বাষনপুকাগম্। [৭৫ম, নঅধ্যযঃ। 

হালপুরাথানি বেদাঃ সাজাম্তধোক্তয়ঃ | ৩১ ॥ চতুঃষরিকলাশ্চৈতা মহাপন্ধে। নিধিঃ স্থিতঃ। 
রক্সানি ম্বর্ণরজতং গজাশ্বরধভৃষণং ॥ ৩২ | শজাজ।দিকবস্ত,নি রত পলো নিধিঃ স্মতঃ। গো. 

ঘ/হষ্যঃ খরোষ্ট্রশ্চ ভ্বর্ণাঘরভূময়ঃ॥ ৩৩ ॥ উষধ্যঃ পশবঃ পীত্ভা মহানীলে। নাধঃ ভিত । 
সর্ধালাঁমপি জাতীনাং জাতিরেক। প্রতিটিত। $৩8। অন্েযামপি সংহত্ত্রী নীল! শংখো নিধিঃস্থিতঃ | 
এতাভিশ্চ স্থিতানাং চ যানি বূপাণি দানব। ভর্বান্ত পুরুষাণাং বৈ তন্লিবোধ বদামি তে ॥ ৩৫ | 
সত্যশৌচাভিসংযুক্ষা বলদামোৎসবে রতাঃ। ভবাস্ত দানবপতে মহাপন্াশ্রিতা নয়াঃ॥ ৩৬॥ 
যজনে। সুসভগ! দৃগ্। মালিনো! বহদক্ষিণাঃ | সর্বাগামাগুজ্মাখধনে। নরাঃ পদ্পাশ্রিতাঃ [স্থতাঃ।৩৭| 
সত্যাবৃতসমাযুক্তা দানাশরপযজিনঃ।॥ ভ্তায়াগ্ায়ব্যয়োপেতা মহাশীলবশ্রিতা নরাঃ ॥ ৩৮ | 
নাস্তিকাঃ শৌচরহিতাঃ কুপণ] ভোগবর্জিতাঃ । প্ডেয়ানৃত্তকথাযুক্তা নরাঃ শহ্ঘাশ্রিতা বলে ॥ ৩৯ ॥ 
ইত্যেবং কথিতস্তভ্যমাসাং দানব নির্ণয়: ॥৪*।। অহং সা রাগিণী লাম জয়ভ্রীত্বামুপ|গতা। ৷ মমান্তি 
দানবপতে প্রতিজ্ঞা সাধুলন্মতা | ৪১ সমাশ্রস্ামি শৌধ্্যাংশং ন চ ক্লীবং কথঞ্চন। নচান্তি 
তব ভুল্যোন্ুব্রেলোক্যেপি বলাম্িতঃ ॥ ৪২।। ত্বর1 বলবতা রাঁজন্ প্রীতিন্মে জনিতা! ফ্রবা। যত্বয়া 
যুধি বিক্রম্য দেবরাজে! বিনির্জিতঃ | ৪৩ ॥ অতে। যে পরমণ্রীতির্জাতা দানব শাশ্বতভী। 
দু । তে পর্ুমং সত্বং সর্বেভ্যোপি বলাধিকং ॥58। শোৌত্তী্যমানিনং বীরং ততোহং স্থয়মাগতা। 
নাশ্চরয্যং দানবশ্রেষ্ট হিরণ্যকশিপোঃ কুলে |18৫॥ প্রস্থতন্তান্মরেন্্রা তব কর্ম যদীদৃশং | বিশে ষত- 

স্বরূপে প্রতিষিত হইয়া আছে ।| ৩১ ॥ চত্ুঃযি কল ও মহাপন্ননি(ধ& এরূপে অধিবি্ হই- 
রাছে। রত, দ্বর্ণ, রজত, গজ, জন্ব, রথ, ভূষণ এবং শন্ত্র ও অগ্রাদি বস্তও পদ্মনিধি রক্তবর্ণাকে 

আশ্রয় করিয়। আছে । গো,মহিষ, খর, উদ্র, সুবর্ণ, অন্বর ও ভূমি ॥ ৩২৩৩ ॥ ওষধি ও পশুপকল 
এবং মহান নিধি এই সমস্ত বস্ত গ্লীতবর্ণাতে প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ৩৪ /! এতত্ব্যতীত, অন্যান্য 
বস্ত সকল ও শঙ্খনিধি নীলবর্ণাকে আশ্রয় করিয়। আছে। 

হে দানব! এই সকল ললনা যাহাদ্দিগকে আশ্রয় করে, তাহাদের স্বভাঁবাদি যেরূপ হয়, 

তাহা বলিতে ছ, শ্রবণ কর।। ৩৫॥ হে দ্ানবপতে! মহাপন্সাশ্রিত লোকসকল সত্য ও 

শৌচাভিঘুক্ত এবং বল, দান ও উৎসবে স্ীক্ত হইয়] থাকে || ৩৬ ॥ পদ্গাশ্রিত পুরুষমাপ্জেই 
যক্জা, গ্ছতগ, দর্পিত, মাল্যধারী, বছুদক্ষিণ ও সর্বন্থখসামান্তসম্পন্ন হয় || ৩৭ ॥ মহানীলাশ্রিত 
লোকসকল সত্য ও অনৃতসংযুক্ত, দাতা, শরণ্য, যাগশীল ও ন্যায়ান্যায়ব্যয়বিশিষ্ঠ হুইয়। 
থাকে ॥৩৮॥ হেবলে! শঙ্খাশ্রিত পুরুষবর্গ নাপ্তিক, শৌচরছিত, কুপণ, ভোগবজ্জত এবং 

চৌরধ্য ও মিথ্য।ভিসংসক্ত হয় ।। ৩৯ & হে দানব! আমি তোমার নিকট ইহাদের নির্ণয়তত্ব 
কীর্ভন করিলাম || ৪* ॥ 

আমি সেই রাগিবীনাম়ী জয়ভ্ী;। তে;মার সকাশে আগমন করিলাম। হে দাঁনবপতে ! 
আমার সাধুসন্মত প্রতিজ্ঞ! এই ॥ 9১। জামি শোধ্যাংশ পুরুষকে আশ্রয় করিয়া থাকি ; 
ক্লীবেয় সংসর্গে কখন গমন করি না। হ্েলোক্ক্যে. তোমার সন্বশ বলবান দ্বিতীয় নাই ॥ ৪২॥ 
রাজন! তুমি অভীববগশালী, সেইজন্য আমার জক্ষুয় প্রীতি বিধান করিয়াছ। দেখ, 
ভুমি যুদ্ধে বিক্রমপ্রকাশপুর্বাক দেররাজকে পর্যাপ্ত করিয়াছি ॥.৪১॥ এইজন্ই, ছে দানব! 
ডোঁমীর প্রতি আমার প্ররম শাঞ্তী প্রীতি সমুৎপর হইয়াছে ঠ রজিতে রি, স্কুমি সর্বাপেক্ষা 
সমধিরু রববিশিষ্ট। ও পরমবন্বসম্প্ন । ইয়া দর্শন করিয়াই, "ক্যাম তোমাতে ত্বীতরিদ্ধ। হই- 
যাছি।। ৪৪। তুয়ি শৌতীর্ধাযম্যনী ও বীর । সেইজন্মুই জমি ম্বয়ং টীপাগত। হইয়াছি। অথবা 
ছে দানবল্লেষ্ঠ।। ভুমি ছ্রিণ্যকপিগ্ুর কুলে জন্মিয়া ও অন্ুুয়নগণের রাজা ..হইয়াছ। তোমার 



৭৬ম, অধ্যায়ঃ | ] বামনপুরাণমূ। ৩৪৫ 

স্বয়া রাজন্ দৈতেয়ঃ প্রপিত।মহঃ ॥৪৬॥ বিঞিতঞ্চ ক্রমাদ্ষেন ব্রেলোক্যং বৈ পরৈহ্বতং | ইত্যেব- 
মুক্ত বচনং দানবেন্্ং জগন্সযী ॥ ৪৭1 জয়গ্রীণ্চজ্রবদন] প্রবি। দ্যোতযচ্ছতা। তস্যাঞ্চৈব প্রবি- 
্ায়াং বিধবা ইব যোষিতঃ ॥ ৪৮।। সমাশ্রয়স্তি বলিনং হীঃ কীর্তিত্যতিরেব চ। প্রাভ1 গতিঃ ক্ষম। 
ভূতির্বিদ্দা! নীতির্দয়। মতিঃ ॥ ৪৯ | শরতিঃ স্মৃতিব্বলং কীর্তি: শাস্তিত্বতিঃ ক্রিয়া দিঙ্জ। পুষ্টি- 
স্তপিস্তথ! চান] সন্ধশ্রিয়মবস্থিত | সর্ব বলিং নমাশ্রিত্য বিশ্রামযস্তি যথাস্থখং || ৫ || এবংগুণো- 
ইতুদ্দনু পুজবোসৌ ব'লম্মহাত্মা! শুভবুদ্ধিরাত্মবান্। যক্ষ। তপস্বী মৃতুরেব সভ্যবাক্ দাতা বিভর্ত। 
স্বজনাভিগোপ্ত। ॥। ৫১॥। ব্রিবিইপং শাপতি দানবেন্দ্রে নাসীৎ ক্ষুধার্তভো মলিনো। ন দীনঃ। 
ম.দাজ্্বলে। ধর্মতোথ দাস্তঃ কামোপভোগী মন্গজোহুপি জাতঃ || ৫২।। 

ইতি শ্রীমনপুরাণে বামনপ্র,ছুর্ভ।বে বলিরাজ্যং নাম পঞ্চসগুতিতমোহ্ধ্যায়ঃ || ৭৫ || 

ষট সপ্ততিতমোহধায়ঃ ] 

পুলস্ত্য উবাচ। গতে বৈলোক্যর/জ্যে তু দানবেষু পুংন্দরঃ। জগাম ব্রহ্গলদ্দনং সহ দেটবঃ 
শচীপতি: ॥ ১1 তন্রাপশ্তত দেবেশং ব্রন্মণং কমলোত্তবং। ঞগধষিতিঃ সার্ধম|লীনং পিতরং 

শৃঙ্ কশ্তাপং॥ ২॥ ততো ননাম শিরসা শক্রঃ স্থরগটৈঃ লহ । ব্রদ্ষাণং কণ্তপঞ্চের তাংস্ত সর্ব্বাং- 
স্তপোধনান্॥ ৩ ॥ প্রোবাচেন্ত্রঃ সটরঃ সাদ্ধং দেবনাথং পিতামহং। পিতামহ হৃতং রাজযং 

বলিন। বলিন! মম ॥৪| ত্রন্মা ্রোবাচ শক্রৈতডুজ্যতে হি কৃতং ফলং। শক্রঃগ্ুচ্ছতি ভো জ্রহি বি-ং 

পক্ষে ঈদৃশ কশ্শানুষ্ঠান বিশ্ময়ের বিষয় নহে । রাজন! তুমি শ্বীক্প প্রপিতামহকেও বিশেশিত 
করিয়াছি ।। ৪৫ ॥ ৪৬॥ যেহেতু, তুমি শত্র কর্তৃক অপন্থত ত্রৈলোক্যরাজ্য জয় করিয়া লইয়াছ। 
দানবেন্দ্র বলিকে এইরূপ কহিয়া, জগন্মযী ॥ ৪৭ ॥ চন্দ্রবদন1, জয়্রী তদীয় ভবন প্রবেশপুর্ব্বক 
তাহ! বিদ্যোতিত করিলেন । তিনি প্রবেশ করিলে, বিধব! ব্ূমণীবর্গের সায় ॥ ৪৮। শ্রী, কীন্তি, 
ছু।তি, প্রভা, গণি, ক্ষম।. ভূতি, বিদ্যা, নীতি, দয়া, মতি, ইহারা বলিকে অশ্রয় করিল ॥। ৪৯। 
তদব্যতীত, শ্রুতি, স্ব ত, বল, কীর্তি, শান্তি, ধৃতি, ক্রিয়া, পু, তুষ্টি এবং অন্যান্ের! মেই 
সত্বপ্রীসম্পন্ন বলির আশ্রয়ে &অধিঠিত হইল । এবং বনিক আশ্রয় করিয়া, সকলেই যথাস্থুথে 
বিশ্রাম করিতে লাগিল ॥ ৫*॥ সেই মহাত্মা, শুভবুদ্ধিবিশি্, আত্মবান্, যাগশীল, তপণী, 
মৃদুন্বত.ব, নতাবাদী, দাতা, সকলের ভরণকর্ত॥ স্বজনগণের রক্ষয়িতা বলি এবংবিধগুণবি/শএ 
ছিল ॥.৫১॥ তিনি শর্গশাসনে প্রবৃত্ত হইলে, কেহ আর ক্ষুধার্ত রহিল না, মলিন রহিল ন1, 

দীনভাবে রুল ন1$ মনুষ্যগণও সর্ব উজ্দ্রলভাধাবিষ্, ধর্ম নষ্ট, বদান্য ও কামোপভোগবিশি্ 
হইয়। উঠিল | ৫২। 

ইতি গ্রীবামনপুরাণে বলিরাজ্যনামক পঞ্চসপ্তুতিতম অধ্যায় & ৭৫ ॥ 

পুলস্ত্য কহিলেন, ভ্রেলোক)র'জ্য দামবগণের হস্তগত হইলে) শচীপতি পুক্পন্দর্ন দেবগণের 
সহিত ব্রহ্মনদ্দনে গমন করিলেন ॥ ১॥ তথার় গিয়| দেখিলেন, দ্লেবগণেশ্বর কমলযোনি ব্রক্গ। 
ও স্বীয় পিত। কশ্প খধিগণের সঠিত আমীন রহিয়াছেন।। ২। তদ্দর্শনে শক্র স্থরগণের সহিত 
শির দার! ব্রন্মাকে, কশ্যপকে ও সেই সকল খধিকে প্রণাম কদিলেন ॥ ৩ ॥ অনন্তর দেনগণের 
সহিত মিলিত হইয়া, দেবগণের নাথ পিতামহকে [িজ্ঞাসা করিলেন, হে পিতামহ 1! বনি 

বলবান্ হইয়া, আমার রাঞ্জা হরণ করিয়। লইয়াছে ॥ ও ॥ ক্রদ্ষা! উত্তর করিলেন, ইন্দ্র! তুমি 
৮39 



৪৩ ধাঁমনপুরাণম্। | ৭৬ম, অধ্যায়ঃ । 

ময়! কুকৃতং কৃতং ॥ ৫॥ কণ্ঠপোপ্যাছ দেবেশ ভ্রণহত্য। কুতা ত্বরা। দিত্যুবাত্বয়! গর্ভঃ 
কৃতে] হি বহুধা বলাৎ ॥ ৬॥ পিতরং প্রাহ দেবেশ: স মাতু'দদাষতো বিভে1। তন্ন নং প্রাপ্ত- 
বান্ গর্ভে! যদশৌচা হি সাভবতৎ॥৭॥ তছোব্রবীৎ কণ্ঠপস্ত মাতুর্দোষঃ সদানতা১। গতস্থতো! 
পি নিহতে। দাঁসোপি কুলিশেন তে ॥৮॥ তচ্ছ্বা কশ্তপবচঃ প্রাহ শক্রঃ পিতামহং। বিন!শং 
পাপনে! ব্রহি প্রাষশ্চিত্তংগ্রভো মম £৯॥ ব্রক্ম! প্রোবচ দেবেশং বসিষ্ঠ: কণ্তপত্তথা । সর্বস্য 

জগতশ্চাপি শক্রন্তাপি বিশেষতঃ ॥ ১০ ॥ শঙ্খচক্রগদাপাণির্শশ ধবঃ পুরুষোত্মঃ | তং প্রপদ্্য- 
স্ব শরণং স তে সর্ধং বিধান্ততি ॥ ১১ ॥ সহতআাক্ষোপণি বচনং গুরণাং সন্িশময বৈ । প্রোবাঁচ 

বল্নকাঁলেন কশ্চিদ্দ ষ্ঠ মহোদয় ॥১২॥ ইত্যেবমুক্তঃ স্থরযাডিরিঞ্িনা মরীচি পুত্রেণ চ কশ- 
পেন1 তথৈবৰ মিত্রাবরূণাত্মজেন বেগান্মহীপুষ্ঠমবাপ্য তক্ৌ ॥১৩॥ কালিংজরস্তোত্তরতঃ 
জুপুণ্যন্তথ! হিমান্েরপি দক্ষিণন্থঃ | কুশস্থলাৎ পূর্বত এব বিশ্রুতো বমোঃ পুক্সাৎ পশ্চিমতে।- 

বতন্থবে ॥ ১৪ ॥ পূর্ব্ং গতেন নৃবরেণ যত্র ইষ্টোশ্বমেধ; শতশঃ স্দক্ষিণঃ। মন্গযামেধোপি সহক্র- 

ক্তস্তথা পুর! ছুর্জয়নঃ স্ুুবারিতিঃ | ১৫ ॥ খ্যাতে। মহ'মেঘ ইতি প্রসদ্ধো যথ।স্য চক্ষে ভগব'ন্ 

ক্গরারিঃ | ছান্থত্বমব্য ক্রতনুঃ সুমূর্তিঃ খ্যাতিং জগামাথ গদাধরেতি $১৬॥ খণ্মিন্ দ্বিজেন্দ্রাঃ 

শ্রুতিশান্ত্রর্জিতাঃ সমভমারাত্তি পিতামহেন। সকৎ পিতুন্ পুজয়ন্ ধত্র ভক্ত] ত্বনন্তভাব।- 
হিতচেতসা চ॥ ১৭॥ ফলং মহামেধমখম্য মানবাদ ধত্যনংভং ভগবক্প্রলাদাৎ। মছ্থানদী 
যত্র স্বর্ধিকনা] জলোপদেশান্বিমশৈলমেত্য ॥১৮॥ চক্রে জগৎ পাপব্নুক্তমগ্র্যাঃ সন্দশনপ্রাশন- 

০ শপ শিপন আনত শা পাচ ৭ সাপ | পাস পপ আজ আপ পিপাসা... শা পিস এপ (এ ». 

কৃত কর্ধের ফল ভোগ করিতেছ। শক্তজিজ্ঞানা করিলেন, আমি কি কুকাধ্য করিয়াছি? ৫ | 
তথন কশ্যপ কহিলেন, হে (বশ! তুম জণহত্যা করিহাছ। খেহেতু, তুমি বলপ্রয়ে!গ 
সহ্ক্কারে দিতির উদর হইতে বছধ| গর্ভ ছেদন করিয়াছ।। ৬ ॥ শক্র পিতাকে কহিলেন, বিভো। ! 
জননীর দোঁষেই কেবল গর্ভ বছ্ধা ছিন্ন হুইয়াছ। কেননা, তিনি ততৎ্কালে অশোৌচ। 

ছিলেন ॥৭1। কণ্তঠপ কহিলেন, জননীর দোষ আছে, সত্য; কিন্ত, তে'মাঁর বজ্র গারাই গর্ভ 
নিহত হইয়াছ ॥॥৮॥ ইন্দ্র পিতার এই কথা শুনিয়া, পিতাঁঃহতক কঠিলেন, হে প্রভে।! 
কি করিলে পাপের বিনাশ ও আমার প্রায়শ্চিত্ত হইবে, আঞ1 করুন ॥। ৯॥ ভখন ত্রন্দা, 

বশষ্ঠ ও কশ্যপ ইহারা মিলিত হইয়া, সমুদায় জগতের, বিশেদত্ঃ ইন্দ্রের উপক.রার্থ কহি- 
লেন ॥ ১০ ॥ তুমি শঙ্খচক্রগদাপাঁণি, পুরুষোভ্তম মাঁধবের শরণাপন্ন হও । তিনিই তোমার 

সমুদায় বিধান করিবেন ॥ ১১॥ সহআাক্ষ গুরুগণের বন শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, 

্বল্পক।লমধ্েই কোনরূপ অভ্যুদয় লক্ষিত হইতে পারে কি না?॥ ১২॥ 
এই প্রক'র কহিয়া, তিনি স্বয়ং ত্রহ্ম', মবীচির পুত্র কশ)প ও মিত্রাধরুণনন্দন বশিষ্জ, ইঞ্ঠাদের 

সহিত মহীপুষ্ঠে অবত্তরণ করিয়া, অবপ্থিতি করিলেন ॥ ১৩॥ অন্তর কাঁলঞজরের উত্তরে, 
হিমাডির দক্ষিণে, কুশস্থলের পূর্বে এবং বন্থুপুরের পশ্চিমে যথাক্রমে অবস্থিতি করিয়া ॥ ১৪ | 
পূর্বে গ্রবর যেখানে গমনপূর্ব্বক শত শত ন্দক্ষিণাবিশিষ্ট অশ্বমেধ যত করিয়।ছিলেন, তখায সহস্র 
মহুষ্যমেধ যক্ঞান্ষ্ঠানসহকারে অস্থরগণ কর্তৃক দুর্জেয় হইয়। উঠিলেন ॥ ১৫ ॥ যাহা! মহানেধন.মে 
বিখ্যাত, অব্যক্তমুর্তি ভগবান্ মুর রি স্থুমুত্তি ধারণ করিয়া, যাহার দ্বাররক্ষক ইইয়াছিকেন, 
সেইজন্য গদাধর নামে বিখ্যাত হইয়াছেন |1১৬।॥ শ্রুতিশান্তরবর্জিত দ্বিজেন্দ্রগণও যেখানে অবস্থিতি 
করিলে, পিতামহ্থের সাদৃশ্য লাভ করেন, যেখানে ভক্তিসহৃকারে অনন্য ভাবাহিতচিত্তে ॥ "৭ ॥ 

একবারমাত্র পিতৃগণের পৃজ! করিয়া, লোকে ভগবানের প্রমাদে মহামেধের অনস্তফল 
প্রাপ্ত হয়, যেখানে ন্থরর্ধিকন্তা মহানদী' হিমশৈলে লমাগত হইয়া ॥ ১৮॥ সন্দর্শন, 



৭৬ম্, অধ্যায়ঃ। 1 বামনপুরাঁণম্ | ৩৪৭ 

মজ্জনেন। তত শক্রঃ সমভ্যে হা মহানদ্যাস্তটেড্তুতে ॥ ১৯ ॥ আরাধনা দেবস্য ক্ৃত্বাশ্রমমব- 

স্থিতঃ। প্রাভঃন্ন।যা ত্ধশোরী একভক্তোপ্যযাচিতঃ ॥ ২০ ॥ তপন্তেপে সহত্রাক্ষঃ স্তবন্ দেবং 

গদাধরং। তন্মৈবং তপ্যতঃ নম্যগ্জিতসর্কোন্দ্য়ন্ত ভু॥ ২১॥ কামক্রোধবিহীনস্য সাথ: 

সংবত্সরেো! গত । ততো গদাধর2 প্রীভে] বাসবধ প্রাহ নারদ ॥ ২২ ॥ গচ্ছ প্রীতোত্মি ভবতো! 

মুক্তপাপোশি সাংগ্রতং। নিজং ব্রাজাঞ্চ দেবেশ প্রাপ্ম/লে নচিবাদিব। যতিয্যামি তথা শক্র 

ভাবি শ্রেয়ে! যথ| তব ॥ ২৩॥ ইত্যেবমুক্তেন গদাধরেণ বিলর্জিতঃ নপ্য মনোহয়াধাং। লাতম্য 
দেবদা তটৈনসো নবাস্তং প্রেচরন্ম।সুশসয়ন্ব। ২৪ ॥ প্রোবাচ তান ভীষণকন্ম- 
কারান নায়। পুপ্দান্মম পাপপভতবাঃ। বসপ্বমেবাতরমভ্রিমুখ্যয়োহ্িমা্রিকালংজরয়ো: 

পুলিন্ন]ঃ॥ ২৫ ॥ ইত্যেবযুক্ত। আুররাঈি পুলিন্দান্ বিষুক্তপাপোহমরদিদ্ধবক্ষেঃ। সংপূজ্য- 
মানোনুজগাম চাশ্রমং মাতৃস্তদ) ধর্মনিব। দমীড্যং ॥ ২৬॥ দৃঈ] দিতিং মুর্দি, কৃতালিভ্ত বিন 
মৌলিঃ সমুপাজগাম। প্রণম্য পাদৌ কমলোদরাতৌ নিবেদয়ামাস তদা তদ্গাঝবনঃ ॥ ২৭ ॥ 
পপ্রচ্ছ সা কারণমীশ্বরং ভমান্রায় চাঁলঙ্গ্য মুদা স্ুদৃইা।| বক্ষে সুরাণাং সবলেঃ পরা'জয়ং তদাত্মনে 

দেবগণৈশ্১ সাদ্ধং। ২৮ ॥ শ্রটত্বব ৭) খোকপরিপ্ল,তালী জ্ঞাত্বা জিতং দৈত্যস্তৈঃ স্মৃতং তং। 
ছঃখা।খতা দেবমনাদ্য ীড্যং জগ.ম বিথুঃং শরণং বরেপ্যং ॥ ২৯ ॥ 

সপ শা শশী শাঁশী শী শশী রীতি 7 ৮ শী শা শশী নিশি ০৮৮ পা পপ সপ ্ী 

গ্রাশন ও মঙ্জন ঘার। ভ্গতের পাপ মে'চন করিতেছেন, ইন্ত্র তাহার অদ্ভুততটে আগমন 
করিয়। || ১৯ ॥ ভগবান লনান্দঈণের আত্রাধনার্থ শ্রমনইক।রে অবস্থিত হইঞঠ্লেন। এবং প্রাতঃ- 
নান, অধহঃশরন, একবারধাত্র ভোজন ও যাক্ু।বসঙ্জনপুর্বক ॥ ২০ ॥ তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়া, 
ভগবঝ[ন্ গদাধরের স্ব করিতে লগিলেন। 

এইরূপে সম/গ্ বধানে ইন্দ্িয়জধ ও কামক্রোধ পরিহার করিয়া, তপোহ্ষ্ঠানসহকাঁরে সহ 
সংবত্সর গত হইল, গদাধর গ্রাতিমান্ হইয়া, তাহারে কহিলেন ॥॥ ২১ ॥ ২২॥ আমি প্রীত 
হইযাছি। তগ্িবন্ধন তে।মার পাপমো৬ন হইঘাছে। সম্প্রতি গমন কর। হে দেবরাজ! 
অঠিরাৎ্ [নিরাজ্য ণাভ করিবে । ভবিব্যতে যাহাতে তোমার শ্রেয় হয়, তজ্জন্ত কৃতধত্ব 

ইইব || ২৩ ॥ এই বলিয়া, ভগব।ন্ গদ্দাধর মনোহরাতে স্নান করাইয়া, তাহারে বিদায় দিলেন। 
তিনি সান কৰিলে, তদীয় পাঁপ হইতে পুকমপকল প্র.ছুতত হইয়া, তাহারে কহিতে লাগিল, 

আমাদিগকে কি করতে হইবে, আজ্ঞা করুম || ২৪ ॥ 

ইন্দ্র ঘেই ভষণকন্মককার পুপিন্দনামে বিখ্যাত পুকুষদিগকে কহিলেন, তোমরা আমার 
পপ হইতে সযুন্তত হইয়ই। এই হিমালয় ও কালগ্ুর, উভয় পর্বতের অন্তর্দেশে বাস কর। 
তোম দের নাম পুপিন্দ হইবে ॥ ২৫॥ স্ুরপতি পুলিন্দদিগকে এইরূপ কহিরা, পাপবিষুক্ত 

হইয়া, জনশীর পরমপুজ্য, ধন্মনিলয় আশ্রমে লমাঁগত হইলেন। অমরঙগণ, শিদ্ধগণ -ও যক্ষগণ 
তাহার পুজ| করিয়া, অন্থগমন করিতে লাগিলেন ॥॥ ২৬॥ অনন্তর দেবরাজ অদিতিকে দর্শন 
ও মন্তকে অঞ্জলিবন্ধন করিয়া, বিনআ শেখরে তাহার লমীপস্থ হইলেন । এবং তদীয় কমলকোধষ- 
সমিভ চরণযুগণে প্রণাম করিয়া, আম্ম কে নিবেদন করিলেন।। ২৭॥ অর্দিতি সকন লোকের 
নিয়স্ত। ইন্দ্রকে অ'হনাদ ও ন্ুদৃষ্টিপহকারে আত্র,ণ ও আলিঙ্গন করিয়া, কারণ জিজ্ঞাস। করিলেন । 
দেবরাজ কছিলেন, বলি সমুদায় দেবগণের সহিত আমারে পরাভূত করিয়াছে | ২৮॥ অদিতি 
এই কথ| শুনিয়া, ,দ্রিতিম্ৃত কর্তৃক নিজ ন্দুতের পরাজয়ঘটন! বিদিত হইয়া, শোকে পরিপ্লতাঙ্গী 
হইলেন এবং ছুঃ খোৰিতা হইয়া, সেইএঅনাদ্য, ঈড্য, বরণীয়, ভগবান্ বিষুর শরণ গ্রহণ 'করি 
লেস | ২৯ ॥ 



৩৪৮ বামনপুরাণমূ। [ ৭৬ম, অধ্যায়ঃ 

নারদ উবাচ। কম্মিন জনত্্রী স্থুরসত্তমানাং স্থানে হধীকেশমনংতমাদযং। চর!চরস্য 
প্রভবং প্রমাণমারাধয়ামাস মুনে বায ॥ ৩৭ ॥ 

পুলভ্তয উবাচ। ন্ারণিঃ শক্রমবেক্ষ্য দীনং পরাজিতং দানবনায়কেন। পিতেহথপক্ষে ম- 
করক্ষগেহর্কে দ্বতার্চিষং স্যাদথ সপ্তমেহনি | ৩১ ॥ দৃষ্টেব দেবং ভ্রিদশাধিপং তং মহোদয়ে 
শক্রদিশাধিরং। নিরাশন। সংযতবাক্ সুচিত্। তদোপতন্থে শরণং স্তুরেন্ত্রং ॥ ৩২ ॥ 

অদিতিরুবাচ। জয়ন্ব দিব্যান্বলকোশচৌর জয়দ্ব সংলারতরোঃ কুঠার। জয়শ্ব পাপেদ্ধন- 
জাতবেদ অঘোৌঘসংরোধ নমো নমস্তে ॥ ৩৩॥ নমোত্ত তে তাস্কর দিবামূর্তে অ্রেলোক্যলক্ষমী- 
গতয়ে নমন্ভে। ত্বং কারণং সর্ব চয়াচরস্য নাথোসি মাং পালয় বিশ্বমূর্তে | ৩৪ ॥ ত্বয়া জগন্নাথ 
জগন্ময়েন নাথেন শক্রে!.নিজরাজ্যহানিং । আঅবাগ্ডবান্ শক্রশরাভব ততো! ভবস্তং শরণং 
প্রপরা ॥৩৫॥ ইত্যোবমুক্ত। ্থরপুজিতেন আলিপ্য রক্তেন হি চনানেন। সংপৃজয়িত্বা কর- 
বীরপুষ্পৈঃ সধূপদীপৈঃ থনু দিব্যভোজ্যৈঃ ॥ ৩৬॥ নিবেদ্য চৈবাজ্যযুতং মহ্থার্মন্রং হা,পেন্দ্রসয 
হিতায় দেবী । স্তবেন পুণ্যেন চ সংস্তবস্তী স্থিত নিরাহারমথোবাঁসং ॥ ৩৭ ॥ ততে] দ্বিতীয়েহি- 
কতপ্রণাঘা সত্ব বিধানেন চ পৃজন্বিত্া। দত দ্বিজেভ্যঃ কনকং তিলাজ্যং ততোগ্রতঃ স। 
প্রযতা বভৃব ॥ ৩৮ ॥ ততঃ প্রীতোভবদ্তানুত্তার্চি: হৃর্য্যমগ্ুলাৎ্। বিনিঃন্যত্যাথতঃ স্থিত 
ইদ্দং বচনমত্রবীৎত॥ ৩৯ ॥ ব্রতেনানেন ন্প্রীতন্তবাহং দক্ষননিনি। প্রাপ্মাসে ছুলভং কামং 

মধ্প্রসাদানন সংশয়; ॥ ৪* ॥ রাজ্যং ততনয়ানাং বৈদাস্যে দেবি অ্তরারণি। দ্ানবান্ ধ্ংস- 
মিষামি সংভূয়ৈবোদরে তব ॥ ৪১ ॥ তদ্াক্যং বাস্থদেবস্য শ্রত্ব। ব্রদ্মন্ স্থরারণিঃ। প্রোবাচ 

আসান 

নারদ কহিলেন, মুনে ! ন্থুরপত্তমগণের জননী অর্দিতি কোন্ স্থানে থাকিয়া, চরাচরের 

প্রভু ও প্রমাণন্বরূপ, অনস্ত, আদ্য হৃধীকেশের আরাধনা করিয়াছিলেন, বলুন ॥ ৩* | 
পুলস্তয কহিলেন, সুরারণি অদিতি দ্বানবন।য়ক বলি কর্ভৃক ইন্দ্রকে পরাজিত ও ক্ষীপপ্রভাৰ 

দর্শন করিয়া, দিতপক্ষে সৃর্যামকরসংক্রমণে সুগ্তম দিবসে ॥ ৩১ ॥ ব্রিদশাধিপতি ভাক্করকে 
শক্রুদিংক সমাধির অবলোষ্ষনপূর্বক, আহার বিনর্জন ও বাক্যপংযম সহকারে প্রয়তচিত্তে 
বক্ষ্যমাণ বাক্যে উপাসন। করিতে লাঁগিক্নে॥। ৩২॥ হে দিব্যান্থজকোশচৌর ! তোমার 
জয় হউক। হে সংসারতরুর কুঠার! তোম।র জয় হউক। হে পাপরূপ ইন্ধনের অগ্নি! 
তোমার জয় হউক । হে পাপৌঘবিনাশন! তোমারে নমক্কার, নমস্ক;র ॥ ৩৩৪ হে ভাঙ্কর! 
তোঘাকে নমন্ক,র। হে দিব্যমূর্ভে! হে ত্রেলোক্যলম্্রীপতে ! তোমারে নমঙ্কার। তুমি 
সমুদার চরাচরের কারণ ও নাথ । হেবিশ্বমূর্তে! আমারে রক্ষা কর।। ৩৪॥ হে জগন্নাথ! 

তুমি জগন্ময় ও নকলের রক্ষারুর্ভী। আমার পুত্র ইন্দ্র নিজরাদ্যত্র ও পরাভব প্রাপ্ত হই- 
যাছেন। সেই কারণে আমি তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি।। ৩৫ ॥ এই বলিয়া, তিনি স্থুরপুজিত 

রূক্ত5ন্দনে, আলিম্পন এবং ধূপ ও দীপ ধহিত করবীর পুষ্প দ্বর1 পুজ। করিয়া, ইল্রের হিতার্থ 
দিব্যভোজ্য ও আজ্যযুক্ত মহার্ছ জন্গ নিবেদন করিলেন। অনন্তর পরমপবিত্র স্তবগানপুরঃসর 
নিরা্ারে উপবাস করিয়। রণহুলেন ॥॥ ৩৬॥ ৩৭ ॥ 

দ্বিতীয় দ্রিবস উপস্থিত হইলে, যথাবিধারে স্নান ও পুজ। সমাধান করিয়া, প্রণামাত্তর 
ঘিজাতিদিগকে কনক তিল ও আজ্যপ্রদানপুর্বক গ্রয়ত হইয়। থাকিলেন ॥। ৩৮ ॥ তখন দ্বৃতার্টিঃ 

ভানু গ্রীতিমান্ হইয়া» সুর্ধ্যমগ্ডুল হইতে বিনির্গমন করিয়া, পুরোভাগে অবস্থানপুর্বক বলিতে 

লাশিলেন ॥ ৩৯1 অয়ি :দক্ষনন্দিনি! তোমার এই ব্রতে পরম প্রীত হইয়াছি। অতএব, মদীয় 
'প্রপাদে ছুলভ কাম প্রাপ্ত হইবে, স:নাহ নাই || ৪০॥ দেবি! আমি তোমার উরে সমুত্ুত 
হইয়1, তোমার তনয়দিগকে রাজ্যদাঁন ও দানবদিগের লন করিব | ৪১ ॥ 



৭৭ম, অধ্যায়ঃ । বাঁমনপুরাণমূ। ৩৪৯ 

জগভাঁং যোণির্বেপমানা পুনঃ পুনঃ ॥৪২।॥ কথং ত্বমুদরেগাহম্ো,ং শক্ষ্যামি ছূর্ঘরং | 
যন্যোদয়ে জগৎ, সর্বং বসেৎ স্থাবর়জঙ্গমং॥ ৪৩॥ কন্তাং ধারগ়িতুং নাথ শজজ্লে।ক্যধা্্যসি | 
যস্য সপ্তার্ণবাঃ কুক্ষৌ,নিবসস্তি সহানদ্রভিঃ ॥ ৪৪ ॥ ভন্ম।দযণ। স্ুরপতিঃ শক্রঃ ন্যাৎ সুররাঁড়িহ। 
য1 বৃথ। ন মে ক্রেশস্তথ1 কুরু জনার্দিন || ৪৫।| 

বিধুঃরুবাচ। শত্যমেতন্মহাভাগে ছুরধরোন্মি স্ুরান্থরৈঃ | তথাপি সম্ভবিষ]ামি হাহং দেব্যু- 
দরে তব ॥ ৪৬।। আস্মানং ভূধনং শৈলাংস্তাঞ্চ দেবি সকগ্তপাং। ধারয়িষ্যামি যোগেন ম] বি- 
যাদং কথা $থ1 || ৪৭1 তবোদরে হাহং দাক্ষে সম্ভবিধামি যৈ যদ। তদাব নিম্তেজসে। দৈত্যাঃ 
সংতবিষান্ত্য সংশয়ম্ || ৪৮।| ইত্যেবমুক্ত।1 ভগবান্ স দেবস্তত্যাম্চ ভূর়োরিগণপ্রমদী। শ্ব- 
তেজসােষু বিবেশ দেব্যাস্তপোদরে শত্রৃহিতায় বিপ্রাঃ ॥ ৪৯ ।। 

ইতি শ্রীবামনপুর।ণে বামন প্রাহূর্ভাবে ছিতিবর গ্রদানং নাম ষট সপ্ততিতমোহ্ধ্যায়ঃ || ৭৬ ॥ 

সপ্তমপ্ততিতমোতধ্যায়ত। 

পুলন্ত্য উবাঁচ। দেবমাতুঃ স্থিতে দেবে উদরে বামনাকৃতৌ। নিস্তেজসোহম্থর। জাত 

যথোজং বিশ্বষে/নিন|॥১॥ নিস্তেজপোহনুরান্ দু প্রহ্নাদং দানবেশ্ববং।” বলির্দানব- 
শার্দ লন্তিদং বচনমত্রবীৎ্থ ॥ ২॥ 

বলিকুবাচ। তাত নিম্তেজসে! দৈত্যাঃ কেন জাতাস্ত হেতুনা। কথ্যতাং পরমজ্ঞোলি 
শুভাশুভবিশারদ ॥ ৩ ॥ 

সরজনণী আদ্তি বাস্দেবের এই বাক্য আকর্ণন করিয়া, পুনঃ পুনঃ বেপমানা হইয়া, 
বলিতে ল'গিলেন ॥ ৪২ ॥ তোমাকে ধারণ কর! কাহারও নাধ্য নহে । অতএব, আম কিরূপে 

তোমাক্ষে উদরে বহন করিব। দেখ, তোমার উদরে সমুদয় জগৎ বস করিতেছে ।।৪৩॥ 
এইরূপে তুমি ত্রেলোক্য ধারণ করিয়া আছ। স্থৃভরাং, কোন্ ব্যক্তি তোমাকে ধারণ করিতে 
সমর্থ হইবে? বলিতে কি, সমুদ্বায় অদ্রির সহিত সপ্তপাগর তোমার কুক্ষিতে বাস করিতেছে ॥96॥ 
অতএব হে জনার্দন ! যাহাতে স্থুরপটত শক্র পুনরায় স্বররাটু হন এবং আমার ক্রেশ বিতথ 

ন] হয়, তদনুরূপ বিধান কর।। ৪৫ | 
বিষুঃ কহিলেন, অয়ি মহাঁভাগে ! সতা বটে, সমুদ'য় ক্থরাহ্ছর মিলয়াও অ'মারে ধারণ 

করিতে পারে না। তথাপি, আমি তোমার উদরে অবতরণ।। ৪৬॥ এবং যোগবলে আপ- 

নাকে, ভূবনকে, শৈলমকলকে, তোমাকে ও কম্ঠপকে ধারণ করিব 7 তুমি বিষ ₹ই৪ না। ৪৭॥ 
আমি তেমার উদরে অবতীর্ণ হইলেই, দৈত্যগণ সকলে নিস্তেজ হইবে; তাহাতে সংশয় 
নাই 1৪৮॥ হেবিপ্র! এই বলিয়া, অরিগণণিহত্তা ভগবান জনার্দদন ইন্দ্রের হিতলাঁধনার্থ 

অ 'দণ্তর উরে স্বকীয় তেজঃসহায়ে প্রবেশ করিলেন ॥ ৪৯ ॥ 
ইতি ভ্ীবামনপুরাণে অদ্দিতিবরপ্রদাননামক ষট্সপ্ততিতম অধ্যায় ॥ ৭৬॥ 

পুলন্ত) কহিলেন, ভগবান্ জনার্দন বামনাঁকারে দেবজননী অদিতিয় উদরে অবস্থ:ন কণ্রলে, 
তিনি |বশ্বযোনি যেক্*প বলিয়াছি লন, তদনুপারে দৈত্যগণ তেজোহীন হইল 1১৪ অন্তর দ্িগকে 
নিস্ুজন্ক নিরীক্ষণ করিয়া, ঝলি দাঁনবশ!্দূল প্রহ্লাদকে বক্ষ/মাণ ব.ক্যে কহিতে লাগিলেন ২1 
তাঁত! দৈত্যগণ কিকারণে নিস্থেজ হইযাছে, বলিতে আজ্ঞা হউক। আপাঁন পরমজ্তানী 
এবং শুভাশুভবিশরদ ॥ ৩॥ 



৩৫২ বামনপুরাণমূ। [ ৭৭ম, অধ্যায়ঃ | 

পৃত্্যং নিদদপি যৎ পাপ কথং ন পতিতোম্যধঃ ॥ ৩২॥ শে.চনীয়া ছুরাচারা দানবামী কৃতাত্য়া। 
ঘেষাং ত্বং কর্কশ! রাজ বাস্থুদেববিনিন্দকঃ ॥ ৩০1 যন্মাৎ পুজ্যোচ্চনীন্বশ্চ ভবতা নিনিতো। 

হন্িঃ । তন্মাৎ পাপলমাচার রাজ্যনাশমবাপু,ছি ॥ ৩৪ ॥ যথা নান্যং+ প্রিয়তরং বিদ্যতে 
মম কেশবৎ। মনসা কর্ণ বাচা রাজাত্স্তথ। পত ॥৩৫ ॥ যথা] ন তশ্মাদপরং ব্যতিরিক্ং 

হি বিদ্যতে। চতুর্দশন্থ লোকেযু রাজভ্র্টস্তথা পভ ॥৩৬ & সর্বেোষামপি তূতানাং নান্য- 
ল্লোকে পরায়ণং। যথা! তথানুপশ্যেয়ং ভবংতং রাজ্যবিচ্যুতং ॥ ৩৭ ॥ 

পুলন্ত্য উবাচ । এবমুচ্চরিতে বাক্যে বলি; দত্বরিতত্তদ1। অবতীর্ধ্যাসন.দদ্ষন্ কৃতাঞ্জ ল- 

পুটো। বলিঃ ॥ ৩৮ ॥ শিরদ। প্রণিপত্যাহ প্রপাদং কুর মে গুরো। কতাপরাধামপি হি ক্ষমংতে 

গুরবঃ শিশৃন্ ॥ ৩৯ ॥ তৎলাধু যদহং শণ্ডতো ভবত1 দানবেশ্বর। ন ধিভেমি পরেভ্যোহহং 
ন চরাজ্যপরিক্ষয়াৎ্থ॥ ৪* ॥ নৈব ছুঃখং মম বিভো। যদহং ঝাজ্যবিচুতং। ছুংখং কৃতাপর।- 

ধন্ডাতবতো। মে মহত্তমং ॥৪১॥ ক্ষমম্ম তত.ত কৃতাপরাধং বারোনম্মি দীচোন্ম স্ুছুত্বতিশ্চ। কৃতেপি 

দোষে গুরবঃ শিশৃনাং ক্ষশ্যন্তি দৈন্যং সমুপাগতানাং ॥ ৪২ ॥ 
পুলস্ত্য উবাচ। ইত্যেবমুক্তে বচনে মহাত্মা বিমুক্তমোহে। হরিপাদভক্তঃ | চিরং বিচিত্ত্যাডুত- 

মেতদিখমুবাচ পুন্বং মধুরং বচোহথ ॥ ৪৩। : 

প্রহনাদ উবাচ। মোহেন মেহধুনা জ্ঞানং বিবকেন্চ ভিরস্কৃতঃ। যেন সর্বগতং বিনুঃং জানংস্তাং 
শণ্তবানহং ॥ 99 ॥ তন্ননমবিবেকোয়ং ভবতো! ধেন দানব। মমাপি স মহামোহে! বিবেক - 

সেই গুরুর গুরুরণ্পুজনীয় গুরু ও পুজ্যতমগণেরও পুজ্য বাস্দেবের নিন্দা করিতেছ। অতএব 

কিজন্য অধ:পতিত হইতেছ না? ॥ ৩২॥ তুমি এই দানবদ্িগকে ছুরাচার ও তজ্জন্য শোচনীয 
অবস্থায় পাতিত করিয়াছ। কেননা, তুমি তাহাদের কর্কণন্বভ।ব ও বাঞ্ছদেবের নিক রাজ। 

হইয়াছ ॥ ৩৩ ॥ যেছেতু, ভুমি পুঞ্্য ও অর্চনীয় বাস্দেবের নিন্দা করিতেছ, সেইহেতু' রে 

পাপদমাচার! তুমি রাজ্যনাশ প্রাপ্ত হইবে ॥ ৩৪ ॥ বান্থদেব অপেক্ষা অন্য কেহই কর্ম, 
মন ও বাক্য দ্বারাও আমার.প্রিয়তর নহে। অঁতএব তুমি রাজ্যত্রই ও পতিত হও ॥ ৩৫॥ চতুর্দশ 

ভুবনে কেংই সেই বান্থদেব ব্যতিরিক্ত নহে ॥ সেই কারণে তুমি রাগ ও পতিত হও ॥ ৩৬। 

বাসুদেব ভিন্ন অন্য কেহই সপুদায় তৃতগণের পরায়ণ নাই। সেইহেতু, তোমারে রাদ্যতট 

অবলোকন করিব ॥ ৩৭ ॥ ্ 

পুলন্ত্য কহিলেন, প্রহনাদ এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করিলে, বলি ত্বয়ান্বিত হইয়া, তৎক্ষণাৎ 
আসন হইতে অবতরণ ও অগ্জলিপুটবন্ধন ।॥ ৩৮. করিয়! তাহাকে গ্রণিপাতপূর্বক কহিতে 

লাগিল, গুরো|! প্রসন্ন হউন। যেহেতু, গুরুলোকেঁর। ক্ৃতাপরাধ শিশুদ্দিগকে ক্ষমা করিয়া 

থাকেন ॥ ৩৯॥ হে দানবেশ্বর । আপনি শাপ দিয়া ভ,লই করিয়াছেন। আমি শক্রদিগকে 

ভয় করি ন।, রাঙ্যবিনাশেও ভীত হই না 18০ ॥ হেবিভে।! তজ্জন্য, আমার কোন প্রকার 

ছুঃখও হয় না; আপনার নিকটে অপরাধী হইয়াছি, তাহাঁতেই আমার অতিমান্জ ছুঃখ ইই- 

তেছে ॥ ৪১॥ হে তাত! আমি বালক, আমি নীচ এযং আমি অতীবদ্ুর্ব,দ্ধি। যেহেতু; 

আমি অপরাধ করিয়াছি, আমাকে ক্ষমা! করুন। শিশুগণ দোষ করিয়া, দৈন্যদশ। প্রাণ্ড 

হইলে, গুরুগণ তাহাদিগকে ক্ষমা করেন।। ৪২ | 
পুলস্ত্য কহিলেন, বলি এবংবিধ বাক্য প্রয়োগ করিলে, হরিপাদতক্ত, মোহবিমুক্ত মহাত্মা 

প্রহ্যাদ বহক্ষণ চিন্ত! করিয়া, পরম বিশ্ময়াধহ মধুর বচনে পৌত্রকে বলিতে লাগিলেন || ৪৩। 

মোহপ্রযুক্ত আমার জ্ঞান ও বিবেক তিরম্কত হুইয়াছিল। সেইহেতু, বিষুঃকে সর্ধগত জাশি- 

রাও, তোমারে শাপ দিয়াছি ॥ ৪৪1 হে দানব! তোমার যে মোহবলে অবিবেক উপস্থিত 



৭ম, অধ্যা:। | বাঁমনপুরাণমূ । ৩৫৩ 

প্রতিষেধক: ॥ ৪৫॥ তন্ম দ্র'জাং প্রতি বিভে ন জং কর্তৃমর্হসি। অবস্ন্তাবিনে হার্থ। ন বিন- 
ট্স্তি কর্ছিচিৎ ॥ ৪৬॥ পুুত্রমিত্রকলত্রার্থে রাজাভোগধনার চ। আগমে নির্গমে প্রাজ্ঞো ন 
বিধাদং সম চরে ॥ ৪৭ || যথ! যথা সমারাস্তি পূর্ব্ককর্বিধানতঃ । সুখদুঃখাঁনি দৈত্যেন্ত্র নরস্তানি 
সহেতথা ॥ ৪৮॥: আপদামাগমং দুই ন বিষণ্ে। তবেদশী। সংপদগ্ ন্থব বন্তীর্ণাং প্রাপ্য ন 
ধুতিমান্ ভবে ॥ ৪৯॥ ধন্ক্ষয়ে ন মুহাত্তি ন হষ্যস্তি ধনাগমে। ধারাঃ কার্যেযু চ তদাভন্তি 
পুরুষোত্তমাঃ । ৫০ ॥ এবং বিদিত্ব। দৈত্যেন্্র ন বিযাদ্ং কথঞ্চন। কর্ভ,মহধি বিদবংস্তং 
পৃণ্ডিতে। নাবসীদতি ॥৫১৪ তথান্তচ্চ মহাবাহে। হিতং শৃণু মহার্থকং । ভবতোহথ তথান্তেষাং শ্রুত্ব। 
তচ্চ সম্মাচর ॥৫২॥ শরণ্যং শরণং গচ্ছ তমেতং পুরুষোন্তমং।স তে ত্রাতা ভয়াদম্ম।দ্দানৰ 
প্রভবিষাতি ॥ ৫৩॥ ষে সংশ্রয়ন্তি হরমীশমনাদিমধ্যং বিষুং চরাচরগুরং হরিমীশিতারং । 
সংসারগর্ভুপতিতন্ত করাবলম্বং নূনং ন তে ভূবি পরাজ্মরিণো ভবস্ভি ॥ ৫৪ ॥ তন্মনা দানবশ্রেষ্ঠ 
তন্তক্তশ্চ ভবাধুন।। স এষ ভবতঃ শ্রেয়ে। বিধান্যতি জনার্দনঃ ॥৫৫॥ অহং চ পাপোপশমার্থ- 
শীশমারাধয়ামীহ চ তীর্থযাত্রং। বিমুক্তপাপশ্চ তদ। ভবিষ্যে যদাঢ্যুতো৷ লোকপতিনূ সিংহঃ ॥ ৫৬ ॥ 

পুলস্ত্য উবাচ। ইত্যেবমাস্থান্ত বলিং মহাত্মা সংস্বত্য যে।গাধিপতিং চ বিষুঃং। আমন্ত্র্য 
মর্বান্ দন্ুদৈন্যপালান্ জগাম কর্ত,ং শুভতীর্ঘঘাত্রাং ॥ ৫৭ ॥ 

ইতি শ্রীবামনপুরাণে ব'মনপ্রাহূর্ভাবে বলিশিক্ষাদ্দানং নাম সপ্তদপ্ততিতমে |হধ্যায় ॥| ৭৭ ॥ 

হইগ।ছে, আমারও পেই মহামোহ বিবেক প্রতিষেধ করিয়াছে ॥ ৪৫ ॥ অতএব, র.জ্যএ্রই 

হইবে, বলিয়!, সোঁনমতেই সন্তপ্ত হইও না, দেখ, অবশ্থন্াবী বিষয় সকল কোনরূপেই বিন হয় 

না] ৪৬॥ প্রাঞ্র বাক্তি পুন, মিত্র, কলপ্র, বিত্ত, রাজত্র ও ভোগার্থ, এই সকলের আগ 
নির্ঁমে কোন ক্রমেই বিষ হন না॥৪৭॥ হে দৈত্যন্দ্র! পুর্বকম্মবিধানানপারে সখ ও 
দুঃখপরম্পর! যেমন যেমন ঘটিয়া থাকে, লে!কে তথাবিধানে সহ্য করিবে ॥১৮॥ বশ্টী পুরুষ, 

আপৎ্ আপতিত দেখিয়া, বিষ হইবে ন। আব র, স্থবিস্তীর্ণ মম্পৎ প্রাপ্ত হইলেও, হর্ষ প্রকাশ 

করবে না॥ ৪৯ ॥ পুকরুষো ত্তম ব্যক্তিগণ ধনক্ষয়ে ধেমন মোহের বশীভূত হন না, ধনের আগ- 
মেও তেমন হর্ধ প্রকাণ করেন ন!। তাহ।রা। সকল কাধ্যেই ধীরভাব অবলম্বন করেন || ৫* । 
হে দেবেন্দ্র! এই সকলজা নয়া, তুমি বিষাদ করিও ন1। দেখ, তুমি বি ন্। বিদ্বান 
কখন অবসন্ন হন না ।। ৫১।| ছে মহাবাছো ! আমি তোমাকে ও অপরাপর ব্যক্ত মকলকেও 

অন্তবিধ মহার্থক হিতগর্ভ উপদেশ করিতেহি, শ্রবণ কর। এবং শ্রবণ করিয়া, তদনুরূপ অনুষ্ঠানে 
গ্রবৃত্ত হও ॥৫২॥ সকলের শরণ্য পুক্ষযোত্ম বান্ছদেবের শরণাপন্ন হও। তিনিই তোমাকে 

এই আপঠিত ভয়ে পরিত্রাণ করিবেন ॥ ৫৩ ॥ তিন সকল ছুঃখের নিহস্তা, সকল লোকের 
নিয়স্ত।; তাহার আজাদ নাই ও মধ) নাই। তিনি সমুদদায় ব্যাপির়া আঁছেন। তিনি চরাচরের 

গুরু ৪ ঈশ্বর। এবং তিনি সংলারগর্তে পতিত পুরুষের হস্তাবলম্বন স্বরূপ । তাহাকে আশ্রয় 

করিলে, কোন, মতেই লসম্ভাপগ্রস্ত হনে হয় না॥৫৪॥ অতএব, হে দানবশ্রেষ্ঠ! তুমি 
অধুনা তাহাতেই মন অর্পণ কর) তীহাতেই ভক্তিমান্ হু । সেই ভগবান্ জনার্দনই 
তোমার শ্রের বিধান করিবেন ॥ ৫৫ ॥ আমিও পাপপ্রশম্নার্থ সেই নর্ধনিয়ন্ত। ভগবানের 
আরাধন। ও তীর্থ যাত্রা করিব । তাহ। হইলেই, আমার পাপরাশি বিগলিত হইবে। যেহেতু, 
তিনি অদ্যুত, লোকপতি ও নৃমিংহ। সেইহেতু, অবস্ত পুজনীয় ॥ ৫৬॥ 

পুলস্ত্য কহিলেন, ম.ন্ব। প্রহনাদ পৌত্রকে এইরূপে আশ্বাস প্রদান, যোগ।ধিপতি বিষুঃকে 
স্মরণ ও সমুদায় দানব সৈন্যপাল দগকে আমন্ত্রণ করিয়া, তীর্থযাহায় গমণ করিলেন ॥ ৫৭ ॥ 

ইতি গ্রাবামনপুরাণে বলিশিক্ষীণাননামক মপ্তসগ্ডতি হম অধ্যায় ॥ ৭৭ ॥ 
5৫ 



অফ্টসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ | 
নারদ উবাচ। ক:নিতীর্থানি বিপ্রেন্ত্র প্রহন'দে(ছুজগাম হ। প্রহলাদতীর্ঘযাত্রাং মে সম্য- 

গাখ্যাতুমর্সি ॥ ১॥ 
পুল্ত্য উবাচ। শৃণুষ কথয্লিষ্যামি পাঁপপক্কপ্রণাশিনীং। প্রহন'দতীর্ঘয,ত্রাং তে সর্বপাপ- 

প্রণাশিনীং ॥ ২॥ সংত্যজ্য মেক্ং কনকাঁচলেন্ত্রং তীর্থং জগামামরসংঘজুষ্টং। খ্যাঁতং পৃথিব্যাং 
শুভদং হি মানসং যজ্র স্থিতো মতস্যাবপুঃ পুরেশঃ ॥ ৩॥ তন্মি-স্তীর্ঘবরে সাত্বা মংতপ্া্য পিতৃদেবতাঃ। 
সংপুজ্গ্য চ জগক্নাথমচ্যুতং শ্রুতিভির্ধতং ॥ ৪॥ উপোষ্য ভূয়ঃ সংপৃজ্য দেবর্ধিপিতৃমাঁনবান্। 

জগাম কচ্ছপং ভ্রইং কৌশিক্যাং পাপনাশনং ॥ ৫॥. তত্যাং মাতা মহ্ানদ্যাং সংপৃজ্্য চ 
জগৎ্পতিৎ । সমুপোষ্য শুচিভূর্ব! দত্বা! বিপ্রেষু দক্ষেণাং ॥ ৬॥ নমস্কৃত্য জগন্নাথমথ কৃর্্দবপু- 
দ্বরং | "ভতে। জগাম ক্ৃষ্ণায়াং ভ্রই,ং বাঁজিমুখং প্রভুং। তত্র দেবহদে স্গাত্বা তর্পযত্বা পিতৃন্ 
আুরান্॥ ৭॥ সংপুজ্য হয়শীর্ষ্। জগাম গজসাহরয়ং। তত্র দেবং জগন্নাথ গোবিনদং 
চক্রগাঁপিনং ॥৮॥ ন্নাত্বা। সংপুজ্য বিধিবজ্জগাম যমুনাং নদীং। তন্যাং শ্সাত্ঃ শুচিভূি 
সম্ভপ্যবি্থরান্ পিতৃন্। দদর্শ দেবদেবেশং লোৌকনাথং ত্রিবিক্রমং ॥ ৯ 

নারদ উবাচ। সাংপ্রতং ভগবান্ £ বিষুন্ৈলোক্যাক্রমণং বপুঃ। করিষ্যতি জগৎ্ন্বামী 
বলিবন্ধনমীশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥ তৎ কথং পুর্বকালেপি বিভুরাসীভ্রিবিক্রমঃ। কণ্ত বা বন্ধনং বিছুঃঃ 
কতবাংস্তচ্চ মে বদ | ১১ | 

পুলন্ত্য উবাচ? শ্রয়তাঁং কথয়িষ্যামি যোহ্যং প্রোকক্রিবিক্রমঃ | যন্মিন্ কালে বভ়ৃখাঁথ যঞ্চ 
বঞ্চিবানসৌ ॥ ১২॥ আপীদ্ধ্ুক্িতিথ্যাতঃ কশ্তপন্ঠৌরসঃ স্থতঃ। দনোরর্ভসমুত্তুতো মহাবল- 

নারদ কিলেন, বিপ্রেন্্র! প্রহ্নাদ্দ কোন্ কোন্ তীর্থে অন্ুগমন করিয়াছিলেন ; তাহার 
তীর্থবাত্রা সম্যকরূপে কীর্তন করুন '। ১ ॥। 

পুলন্ত্য কহিলেন, শ্রবণ কর, আমি প্রহ্াদের পাঁপপংকপ্রণাশিনী সর্বপাতকদংহারিণা 

তীর্ঘয.ন্রা। কীর্তন করিব || ২1 তিনি কনকাঁচলেন্দ্র য়েরু ত্যাগ করিয়া, অমরপমুহে নিষেবিত' 
পৃথিবীতে বিখ্যাত, শুভদ মানন তীর্ঘে সমাগত হইলেন। পুর্সো ভগব ন্ মৎন্যবপু ধারণ 

করিয়া, যেখানে বাঁন করিয়াছিলেন ॥ ৩।। তি'ন সেই তীর্থবরে কৃতাভিষেক হইয়া, পিতগণ ও 
দেবগণের তর্পণ করিয়া, শ্রুতিসহায় জগন্নথ অচ্যুতের সবিশেষ পুজা করিলেন। পুনরায় 
উপবাস এবং দেবগণ, খধিগণ, পিতৃগণ ও মানবগণের পুজা! করিয়া, কৌশিকীতে পাপনাশন 

কচ্ছপের দর্শনার্ধ উপনীত হইলেন ॥ ৪ 1৫ ॥ সেই মহাঁনদীতে স্নান ও জগত্পতি জনার্দনের 
পুজাবিধান এবং শুচি হইয়া, উপবাপানত্তর ্রাক্মণদিগকে দক্ষিণ! দিয়া, কুম্মশর'রধ/রী জগন্ন:থকে 

নমক্কার করিয়া, হয়মুখ জনার্দনের দর্শন ৫ ক্ষয় গমন করি:লন। তথায় দেব্তদে সান ও 

শ্িগণের তর্পণ সমাধান করিয়া ।। ৬॥ ৭॥ হয়শীর্ষের পূজাসম্পাদনপূর্বক হস্িনায় উপনীত 

হইলেন! তথায় ভগবান, চক্রপাণি, জগন্নাথ গো'বনের স্নানানত্তর পুজা করিয়!, যমুনানদীতে 

গমন করিলেন । তথায় কৃতাতিষেক ও শুচি হইয়া, খবিদেবপিতৃগণের তর্পণ করিয়া, দেবদেব 

লোকনাথ জিবিক্রমের দর্শন করিলেন | ৮৯ ॥ 
ন'রদ কহিলেন, সকলের নিয়ন্তা, জগৎশ্ামী, বিষ বলিকে বঞ্চন| করিবার জন্য ত্রিলোক্যা- 

ক্রমণ শরীর ধারণ করিবেন ।১* ॥ তবে তিনি পূর্বক্কঁচল কিরূপে ত্রিবিক্রম হুইয়াছিলেন? 

তিনি কাহ!রেই বা! বন্ধন করিয়াছিলেন, বলুন ॥ ১১॥ 
পুজগ্তা কহিলেন,যাহাকে এ ভ্রিবিক্রম বলিয়া থাকে এবং খেনখয়ে তিনি প্রাছুভূতি হইয়া, যাহাঁকে 

বঞ্চন1 করিয়াছিলেন, বলিতেছি,শ্রবণ কর 1১২1 কম্তঠপের ওরন পুত ধৃন্ধনামে বিখ]াত | দনুর গর্ভে 
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পগাক্রমঃ ॥ ১৩॥ স সমারাধ্য চ ভগ! ব্রন্ষাণং তপসা সুরঃ । অবধ্যত্বং স্থরৈঃ সেল: প্রার্থয়ন্ 
সতুনারদ॥১৪॥ তশ্য তংচবরং প্রাদাতপস| পঙ্কজোত্তবঃ। পরিতুষ্টঃ স চ বলী নির্জগাম 
ত্রিবিষ্টপং ॥ ১৫ ॥ 'চতুর্থন্ত কলেরাদৌ জিত্ব। দেবান্ সবাপবাঁন্। ধুন্ধুঃ শক্রত্বমকরো দ্বিরণ্য- 
কশিপৌ সতি ॥'১৬॥ তশ্রিন্কাঁলে স বলবান্ হিরণ্যকশিপুত্ততঃ । চচায় মনদরগিরৌ 
দৈত্যো খুদ্ধুসমাশ্রিতঃ | ১৭॥ ততোহন্তুরা যথাকামং বিচরন্তি স্বিবিষ্টপে। ত্রহ্মলোঁকে চ 
ত্রিদশাঃ সংস্থিতা ছুঃখসংযুতাঃ॥ ১৮॥ ততোহময়ান্ ব্রন্মদদেো নিবাদিনঃ ্রত্বাথ ধুনধুর্দিতি- 
জানগবাচ। ওজাম দৈত্যা বয়মগ্রজশ্য সদো বিজেতুং ত্রিদশান্ সশক্রান্॥ ১৯॥ তে ধুন্ধুবাঁক)ং 
তু নিশম্য দৈত্যাঃ প্রোচুর্ন নো বিদ্যতে লোকপাল। গতির্ঘয়া৷ যাঁম পিতামহাজিরং স্ুতুর্গমো রং 
পরতে] হি মার্গঃ॥২*॥ ইত সহটর্বহযোজনাধ্যেলশেকে! মহর্নাম মহর্ষজুষ্টঃ। যেষাত 
হি দৃষ্ট্যার্পণচোদিতেন দহাক্সি দৈত্যাঃ সহসেক্ষিতেন ॥ ২১৪ ততোইপরে। যোজনকোটিরে- 
কে! লোকে জনে! নাম বদস্তি যত্র। গোমাতরোন্মাস্থ বিনাশকারী যাসাং ন কোপীহ 
মহ।সরেজঃ॥২২॥ ততোইপরেো যোজনকোটাভস্ত [ত্রংশ/তরাদত্যসহত্রদীপ্তঃ | সত্যাভি- 
ধ!নো। তগবন্গিবাসো বর প্রদোভূত্তবতো। হি যোমৌ ॥২৩॥ যশ্য বেদধ্বনিং শু! বিকপত্তি 
ন্সরাদয়ঃ। সঙ্কোচমন্তুরা খাস্তি যে চ তেষাং লঙ্বর্শিণঃ ॥২৪ ॥ তম্মন্ম। ত্বং মহাবাছে! মতিমে- 
তাং পমাদধঃ। বৈরাদ্যভূবনং ধুদ্ধে! ছুরারোহং সদা নৃভিঃ ॥ ২৫ তেষাং বচনমাকর্ণ্য ধুন্ধুঃ 
প্রোবাচ দানবান্। গন্থক'মঃ ম সদনং ত্রহ্দণে জেতুমীশ্বরং | ২৬॥ কথং তু কর্্ণা কেন, 

উহ!র জন্ম হয় এবং উহ]!র বল ও পরাক্রমের দীমা ছিল না ॥ ১৩॥ সেই ুন্ধু তপন্য। ক্রিয়া, 
ব্রহ্মার অভ্যষ্চন।পুর্বক, তাহ!র নিকট এই বর চাহিল, আমি যেন ইন্ত্রপ্রমুখ অমরগণের অবধ্য 
হই। ১৪॥ নারদ! কমলধোনি তদীয় তপম্য.য় প'রতুই হইয়া, সেইরূপ বর দিলে, সে স্বর্গে 
সমাগত হইল |।১৫॥ এবং চতুর্থ কলির প্রারস্তে ইন্দ্র'্দি অমরদিগকে পরাস্ত করিয়া, ইন্দরত্ব করিতে 
লগিল। ঠিরণাকশিপু তথন বর্তমান ধিল।|১৬॥ নে তৎকালে ধুদ্ধুকে আশ্রয় করিয়া, 
মন্দরভধরে [বিচরণ করিতে লাগিল ॥ ১৭॥ অনন্তর অন্যান্য অস্থরগণ ইচ্ছানুসারে ন্বর্থে 
[বিচরণ করিতে আরম্ভ ক'রল। দেবগণ নিতান্ত ছুংখান্বত হইয়া, ব্রন্দলোকে বাস করিতে 
লাগিলেন ॥॥ ১৮ ॥ 

পেবগণ ব্রদ্মসদনে ব।স কারতেছেন, শুশিয়া, ধুন্ধু অস্থুরদিগকে বলিতে লাগিল, হে দৈত্যগণ ! 
আমরা ইন্ত্রপ্রমুখ অমরদ্গকে জয় করিব|র জন্য ত্রন্ধলে'কে গমন করি, চল ॥ ১৯॥ 

দেতাগণ ধুন্ধর কথা শুনিয়া, বলিতে লাগিল, হে লোকপাল ! যাহাতে পিতাঁমহনদনে 
গমন করিতে পারিব, আমাদের তাদৃশ। গতি নাই। তথায় খাইবার পথ অতিমাত্র স্থছুর্গম ॥২০॥ 
এখান হইতে বহুমহশ্র যোজন ব্যবধানে মহর্লোক প্রতাষ্ঠত আছে। তাহ] খধিগণে নিষেবিত 1 
এ নকল খির কটাক্ষপাতমাত্রেই দৈত্যগণ দগ্ধ হইয়া যাইবে ॥ ২১॥। ইহার পর এক 

যোজনকোটি ব্যবধানে জননাম লোক, যেখানে গোমাতার বাস করিতেছে । হে মহ্াম্থুরেন্ত্র ! 

আমাদের মধ্যে এমন কোন দৈত্য নাই, যে তাহাদের বিনাশ করিতে পারে ২২।॥। ইহার 
পর ভ্রিংশৎখকোটিযে।'জনব্যবধ।নে অংদি ত্যসহক্রের ন্যায় দীপ্চিবিশিষ্ট, সত্যলোক। যিনি তোমারে 
বরপ্রদ্দান করিয়াছেন, সেই ভগবান তথায় বাস করিতেছেন ॥ ২৩॥। যীহার বমুচ্চারিত 
বেদধবনি শ্রবণ করিয়।, স্ুুবাদির| বিকনিত এবং অস্থরগণ ও তাহাদের সমধন্মা অন্যান্য পুরুবগণ 
সঙ্কুচিত হইয়। থাকে ॥ ২৪।| -ইকারণেই বলিতেছি, আপনি এরূপ বুদ্ধি করিবেন ন]। 
হে ধক্ষো! বৈরাজতৃবনে গমন করা মন্থষ্যগণের সাধ্য নহে ২৫ || 

দ্ধ তাহ।দের কথা কর্ণগোঢর করিধা, দ্দিজ্ঞাপা করিল, আমি ক্রদ্ষদদনে গমন করিয়া, 



৩৫৬ বামনপুরাণম্। | ৭৮ম, অধ্যায়ঃ । 

গমাতে দাঁনবর্ষতাঃ। কথং তত্র সহশ্রাক্ষঃ সংপ্রাপ্তঃ সহ দৈবতৈঃ ॥ ২৭॥ তে ধুন্ধুনা দানবেন্তর!ঃ 
পৃষ্টাঃ প্রৌচুর্ব চোহ ধপং। নবয়ং বিদ্বাতৎ্ কর্ম শুক্রস্তদেত্যসংশয়ং ॥ ২৮ ॥ দৈত্যানাং তু 

বচঃ ক্রত্ব। ধুদ্ুর্দৈত্যপুরোহিতং । পগ্রচ্ছ শুক্রং কিং কর্ম কৃতব! ব্রন্মদদোগতিঃ ॥ ২৯॥ ততোহশ্ৈ 
কথয়,মাল দৈত্যাচাধ্যঃ কলিপ্রির | শক্রন্ত চরিতং ভ্রীম'ন্ পুর] বৃজ্জরিপে]ঃ কিল ॥ ৩০ ॥ 
সহত্রাক্ষঃ শঙং কং যজ্ঞানামযজণ পুরা | দৈত্যন্ত্র বাজিমেধানাং তেন ব্রহ্মনদোগতিঃ ॥ ৩১ ॥ 
ভদ্বাকাং দানবপতিঃ শ্রত্ব। শুক্রস্য শীর্ধ/বান্। যষ্টজোমেধযজ্ঞানাং চকার মরিমুত্তমাং। 
অথামস্ত্রান্্রগুকং দানবাংশ্চপ্যন্থতম|ন্ ॥৩২ ॥ প্রোধাচ যক্ষেতহং যজ্ৈরশ্বমেধৈঃ স্ার্দিণৈঃ। 

তদাগচ্ছধ্বমবনীং গচ্জামে। বন্থধাধিপান্ ॥৩৩॥ বিচিন্ত্য হযমেধান্বে যথাকামগ্ণান্বিতানূ। 
আহয়াস্তাং চ নিধয়স্ত্াজাপ্যজ্তাং চ গুহাকাঃ ॥৩৪॥ আমন্ত্রস্তাং দ্বিজশ্রে্।ঃ প্রবামে। 
(দ্বকাতটং। স| হি পুণ্য দিচ্ছে উ। সর্বিদ্ধিকরী স্মতা। স্থানং প্রাচীনমাসাদ্য বাজিমেধান্ 
বজামছে ॥ ৩৫1 ইথখং স্বুরারেব্বচনং নিশম্যান্থরযাজক। বাঢ়মিত্যব্রবীদ্ধ ঠে1 নিধীশং 
সংদিদেশ সঃ ॥৩৬॥। ততো ুন্ধুর্দেবিকায়াং প্রাটীনে পাপন।শনে । ভার্গবেজেরেণ শুক্রেণ 

বাজিমেধায় দীক্ষিত; ॥ ৩৭ ॥ সদল্া। খত্বিজশ্চাপি তত্রাসন্ ভার্গব1 দ্বিজা। শুক্রস্যানুমতে 
রদ্ষন্ শুক্রশিষ্যাশ্চ পণ্ডিতাঃ ॥ ৩৮ ॥ যজ্ঞভাগভূজন্তত ন্বর্ভানু প্রমুখা মুনে। কৃতাশ্চান্থরনাথেন 
শুক্রস)াহুমতেহন্ুরাঃ ॥ ৩৯ ৪ ততঃ প্রবৃতে। যজ্স্ত সমুৎস্ষস্তথ হয়ঃ | হয়স্যান্থ্যযৌ শ্ীমীনসি- 

তাহা জয় করিতে তভিলাধী হইয়াছি ॥॥ ২৬ ॥। হে দানবেন্ত্রগণ ! কি কর্খশ করিলে, কিরূপে তথায় 
গমন করা যাইতে পারে এবং ইন্দ্রই বা কি উপায়ে দেবগণের সহিত তথায় গমন 
করিলেন ? ॥ ২৭ ॥ 

ুন্ধু এইরূপ জিজ্ঞান! করিলে, দা নবগণ উত্তর করিল, আমর! তাহা জানি না; শুক্র অবগত 
আছেন, সংশয় নাই || ২৮1. 

দৈত্যগণেন্ধ বচন শ্রবণ করিয়া, তাহাদের,অধিপতি ধু্ধু পুরোহিত শুক্রাচার্ধ্যকে জিজ্ঞাসা 

করিল, কীরৃশকর্ম নুষ্ঠ/নসহায়ে ব্রহ্মদদনে গমন করা যাইতে পারে? 11 ১৯।। 
তখন জ্রীমান্ দৈত্যাচার্য্য শুক্র বৃত্রনহস্তা দেবরাজের পূর্বচরিত বর্ণন করিয়া! কহিলেন ॥।৩*।। 

সহ্রাক্ষ ইন্দ্র ঃপুর্ববে একশত এক জর্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। হে দৈত্যেন্ত্র! তাহাতেই 
ব্রদ্ধনদনে যাইতে পারিয়াছেন ॥ ৩১ ॥। 

দানবপতি .ধুন্ধু শুক্রাচার্ধ্যের এই বচন শ্রবণ করিয়া, অশ্মমেধযজ্ঞান্ুষ্ঠানে কৃতমতি 
হইল এবং আচার্য ও দানবশ্রেষ্ঠগণের অনুমতি লইয়। || ৩২ ॥। বলিতে লাগিল, আমি বিশশগ্র।প 
দক্ষিণ! দিয়া, অশ্বমেধ ধজ্ঞমসকলের যজন করিব। অতএব, সকলে আগমন কর; পৃথিবীতে 
রাজ।দের সকাশে গমন করিব ।। ৩৩।। যথাকামগ্ণবিশিষ্ট অশ্বমেধ সকলের চিস্তা করিয়া, 

নিধি ও গুহৃকসকলকে আহ্বানপূর্বক আজ্ঞ1 ।॥ ৩৪ ॥ এবং প্রধান প্রধান দ্বিজাতিদিগকে আমন্ত্রণ 
কর; দেবিকাতটে গমন করিতে হইবে। সেই পরমপবিক্র সরিদ্বরা সর্বসিদ্ধির প্রসবিনী 
বলিয়া, বিখ্যাত আছে। প্রাচীন স্থান আশ্রয় করিয়া, তথায় বাজিমেধ সকলের আহরণ 
করব ॥ ৩৫ ॥। 

অন্ভ্রগণের যাজক শুক্র ধুঙ্ধুর এই কথা গুনিয়া, সম্মত হুইয়, হর্ষপ্রকাশপুরঃসর নিধিসকলের 
ঈশ্বরকে আদেশ করিলেন ॥ ৩৬।। অনস্তর ধুন্ধু দেবিকাতীর্থে পাপনাশন প্রাচীন স্থানে ভার্গব- 
শ্রেষ্ঠ শুক্র কর্তৃক অশ্বমেধযজ্ঞার্থ দীক্ষিত হইল ॥ ৩৭।| ভার্গববংশীয় দ্বিজগণ এবং শুক্রের শিষ্য 
অন্যান্য পণ্ডিতগণ তীয় অন্থমতে সেই যজ্জে সদস্যপদ গ্রহণ করিলেন ॥ ৩৮।। ন্বর্ভন্থ প্রমুখ 
জন্মুরদিগকে গুক্রের আজ্ঞানুসারে ধুদ্ধু যজ্ঞভাগভাগী করিল | ৩৯॥॥ অনস্তর মক্ত প্রবৃত্ত হইলে, 
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লোম মহাস্রঃ ॥ ৪* ॥ ততোহগ্মধুমেন মহী লশৈক| ব্যাপ্ত দিশে। বৈ বিদশশ্চ পূর্ণ । তে. 
নোগ্রগন্ধেন দিবন্পৃশেন মরুদ্ববৌ ব্রন্মলোৌকে মহর্ষে ॥ ৪১ ॥ তং গন্ধমাত্রায় দ্র] বিষগ্'জ.নন্ত 
ুদ্ধুং হয়মেধদীক্ষিতং। ততঃ শরণ্যং শরণং জনার্দনং ভগ্যুঃ সশক্রা জগতঃ পরায়ণম্॥ ৪২। 
প্রণম্য ধ্রদং দেবং পদ্মমাভং জনার্দনং। প্রোচুঃ সর্ধে জ্রগণাঃ তয়গদগদয়। গির ॥ ৪৩ 

ভগবন্ দেবদেবধেশ চরাঁচরপরায়ণ। বিজ্ঞপ্তিঃ শ্রয়তাং বিষে স্রাপামার্তনাশন ॥ ৪৪8 ॥ ধুন্ধ- 
[ম। সুরপতিবর্ববধান্ বলপংবৃতঃ | সর্বন্ স্ুরান বিনার্জত্য ভ্রিলোক)মংরদ্লি: ॥ ৪৫ ॥ 

ঝতে পিনাকিনং দেবাংদ্রাতা নোন্তো ন বিদ্যতে । অতে'ঘৌ বৃদ্ধমগমদ্যথ। ব্যাধিরুপেক্ষিতঃ ॥৪৬| 
সাংপ্রতং ব্রন্মলোকস্থ।নপি জেতুং দমুদ্যতঃ | শুক্রস্য মত্মাদায় পসোহশ্বমেধায় দীক্ষিতঃ ॥ ৪৭ ॥ 
শতং ক্রতৃনামিইপৌ ত্র্ধলোকং মহান্ত্ুরঃ। আরোঢ়,মিচ্ছততি বশী বিজেতুং ত্রিগশানপি ॥ ৪৮ | 
তল্মা্ক|লহীনং তু চিগয়ন্ম জগদ্গুরো । উপায়ং মখট্ধ্বিংলে যেন স্যাম হুনিবৃতাঃ॥ ৪৯॥ 
শ্ুত। স্থরাণাং বচনং ভগবান মধূহদন: | দত্তাভয়ং মহাবাছুঃ প্রেষয়ামাস সাংগ্রতং। 

বিস্বজ্বা চ তদ। সর্বন্ জ্ঞাতাজেয়ং মহান্তরম্ ॥ ৫০ ॥ বন্ধনায় মতিং চক্রে ধুন্ধোধর্মধবজদ্য 
বৈ। ততঃ কৃত স ভগবান্ খামণং রূপমীশ্বর£ ॥ ৫১ & দেহং ত্যক্ত। নিরালন্বং কাষ্ঠবদ্দেবিকা- 
জলে । ক্ষণান্মজ্জংস্তখোন্মজ্জনুক্তকে শে। যর্ৃচ্ছয়া ॥ ৫২ ॥ দৃ্টে'থ দৈত্যপতিন| দৈভেফ়ৈশচ তথ- 
ধিভিঃ | ততঃ কর্ম পরিত্যজা যজ্িয়ং ব্রঙ্গণোত্তমাঃ 1৫৩| সমুভ্তারফিতৃং ব্প্রমাদ্রকন্ত সম কুলাঃ। 
সদপ্যা ষঙ্গমানশ্চ খত্বিজোহথ মহৌজ্সঃ। ৫৪ ॥ নিমজ্জম।নমুজ্জহত্তে চ তে বাঁমনং দ্বিজং। 

অশ্বকে ছাঁড়িয়। দেওয়। হইল। মহ|স্র অমিলোম1 অশ্বের অন্থগমন করিলঞ। ৪*1| এ যজ্জীয় 

অগ্নির ধূমে সপর্বত পৃথিবী ব্যাপ্ত এবং দিক্ ও বিদ্িকৃনকল পূর্ণ হইয়া গেল। ব্রক্মন্! মরু পেই 
সবর্ণম্পশী উগ্রগন্ধ ব্রন্মলোকে বহন করিতে ল;গিল ॥॥ ৪১ | ন্থরগণ সেই গন্ধ আন্্রণ করিয়।, 
ন্ধ অশ্বমেধযজ্ঞে দক্ষিত হইয়াছে, জানিতে প।রিয়া, বিবধ হইলেন। এবং ইন্দ্রের মহিত 
ন*ল লোকের শরণ্য ও সখুদায় জগতের পরায়ণ ভগবান. জনার্দনের শরণগ্রহণ করিলেন ॥ ৪২ ॥ 
ভামস্তর সেই বরদ ভগবান পদ্মনীভকে প্রণাম করিয়া, ভয়গধগদ্দ বচনে বলতে লাগিলেন ॥ ৪৩ ॥ 

হে ভগবন! হে দেবদেবেশ ! হে চরাঁচরপরায়ণ! হে আত্ডিবিনাশন! দেবগণের নিবেদন 
অবণ করুন || ৪৪ || ধুক্ধুন।মে মহাবল মহাস্থর বলসংবৃত হইয়া, স্ুরদিগকে পরাজয় করিয়া, 

কেলোকা হরণ করিয়। লইয়াছে ॥ ৪৫।| পিনাকী ব্যতিরেকে দেবগণের পরিত্রাণকর্ভা অন্ত কেহ 
নই । এই কারণে, ধুন্ধু, উপেক্ষিত ব্যাধির ন্যায়, বঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে।। ৪৬।। সে সম্প্রতি 
ত্রহ্লোকবাসী দ্ুরদিগকেও জয় করিতে উদ্যত হইয়াছে । এইজন্য শুক্রের অনুমতি অন্থ- 

সারে অশ্বমেধষজ্ঞে দীক্ষাগ্রহণ || ৪৭ এবং শত অঙ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া, ব্রক্লোকে 
আরোহণপূর্বক ব্িদশগণের পরাঞয় বালনা করিয়াছে ॥ ৪৮॥ অতএব, হে জগদগ,বো! ! 
আর কালপরিক্ষেপ না কারয়1, অশ্বমেধ যজ্ঞের যাহ'তে ধ্বংদ হইতে পারে, তাহার উপায় 

চিন্ত| করুন; তাহা হইলে, আমর পরম নিবৃ ত হইব || ৪৯ 
তগবান্'মধুস্থদন স্থরগণের এই কথা শুনিয়া, যথাবিধি অভয় দিয়], সকলকে স্ব ম্বম্থানে 

পাঠাইয়া দ্রিলেন।।৫॥ তাহাদিগকে বিদায় দিয়া, ধণ্মরধবজ ধুদ্ধুকে জয় কর। সাধ্য নহে ভাবিয়া, 

তাহার বন্ধনার্থ কৃতদঙ্কল্প হইলেন। এইজন্য তিনি বামনরূপ আশ্রয় করিয়া।। ৫১॥। 

দ্বে'বকাস/ললে কাষ্ঠবৎ নিরবলম্ব দেহ ত্যাগ করত, মুক্তকেশে যদৃচ্ছাক্রমে পুনঃ পুনঃ মগ্ন ও 
উন্গ্ন হইতে লাগিলেন ॥ ৫২ ॥ দৈত্যপতি ধুন্ধ ও দৈত্যগণ এবং খবিসমূহ্ এই ঘটনা দেখিতে 
পাইলেন। ততক্ষণাৎ সমস্ত ব্রাঙ্ষণোত্ম বজ্ঞিয় করব ত্যাগ করিয়া ॥ ৫৩ একাস্ত আকুল 
ও তাহার উর্ধারার্থ ধাবমান হইলেন। তখন সদদাগণ, যজমান ও খত্বিক্সমুহ সঙ্কলে মিলিত 
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সমুত্তার্য্য গ্রসন্নান্তে পপ্রচ্ছুঃ সর্ব এব হি ॥ কিমর্থং পতিতোইসীহ কেনাক্ষিপ্তোপি বা বদ ॥ ৫৫1 
তেষামাকর্ণ্য বচনং কম্পমানো মুহুমুহঃ ॥ প্রাহ ধুস্ধপুয়োগাংস্তান্ শ্রমতামত্র কাঁরণং ॥ ৫৬॥ 

ব্রাহ্মণে! গণবানাপীৎ প্রভাস হাত বিশ্রুতঃ। সর্বশান্্রার্থবিৎ প্রাজ্জে। গোত্রেণাপি তু বাণ 1৫৭ 
তন্ত পুত্রদ্বয়ং জাতং মন্দপ্রজ্ঞং স্থহুঃখিতং। তত্র জ্যেষ্ঠো মম ভ্রাতা কনীয়ানপরন্তরহম্ ॥ ৫৮ 
নেত্রত'স ইতি খ্যাতো জ্োষ্টে। ভ্রাতা মমাশতবৎ | মম নাম পিত। চক্রে গতিভাসেতি কৌতু কাৎ ॥৫৯| 
রম/্চাবসথশ্চাঁপি শুভ আলীৎ পিতুর্থম। ব্রৈবিইউপগুণৈযুক্তঃ স্বর্থবাসোপমঃ শুভঃ ॥ ৬০ ॥ 
ততঃ কালেন মহতা আবয়োঃ স পিতা মৃতঃ তন্যোর্ধাদেহিকং কৃত! গৃহমাবাং সমাগত ॥ ৬১ ॥ 
ততো মরোক্তঃ সজ্জাতী বিভজাম গৃহং বয়ং। তেনোক্তো নৈব ভবতে] বিদ্যতে ভাগ ইত্য- 
হম্ ॥ ৬২ ॥ কুজবামনথঞ্জানাং ক্লীবানাং শ্বিকণ,মপি। উম্মতানাং তথাদ্ধানাং ধনভাগে। 
ন বিদ্যতে ॥৬৩। প্র্িয়ং বাক্যং গৃহে বাসে ভোঙ্জনাচ্ছাদনাদ্িকং। এতাবন্দীয়তে তেভো! 
নার্থভাগহঃ] হি তে।॥ ৬৪ ॥ এবমুক্তো ময় সেথ কিমর্থং পিতৃকাদ্গৃহাৎ। ধনার্দভাগমহামি 

নাহং হ্তায়েন কেন বৈ। ইতাক্তো! বলঠান্ ভ্রাতা কেশ:ন্ জগ্রাহ মে হুর? ॥ ৬৫ ॥ সমুত- 
ক্ষিপ্যাক্ষিপননদ্যাং নজানেহ্যবতারণং। অহমক্কাং নিমগ্নশ্চ মধ্যেন প্লবতে| গতঃ ॥ ৬৬ ॥ কালঃ 

মংবৎসরাখাত্ত যুম্ম'ভিরমূতে' ধৃনঃ। তক ৬বভ্বোজ সংপ্র!প্ডাঃ সন্মেহ। বান্ধব! ইব ॥৬৭ ॥ কোক্সং 

শত্র প্রতিমে। কেযুক্ষন্মধ্ে গুদৃশ্যতে | তদ্মে সর্ং মমাখ্যাত যাথাতথ্যং তপোধনাঃ ॥ ৬৮ ॥ 

পপ 

হইয়। ॥ ৫৪1 সেইবাষনরূগী ম্মিচ্জমান ত্রাঙ্গদণকে উদ্ধার কবিলেন। এবং উদ্ধার করিয়া, 

সকলেই প্রসন্ন হইয়া, ধ্রিজ্ঞানা করিলেন, কিঞ্রন্য এখানে পতিত হইয়াছ? কেইবা তোমাকে 
নিক্ষেপ করিয়াছে, বল ॥ ৫৫।। 

তাহাঞ্ডের বন আকর্ণন করিয়া, তিনি বারংবার কম্পমান হই১1, সকলকে কহিতে লাগিলেন, 

যে কারণে নিমগ্ন হইয়াছি, শ্রবণ কর ।'৫৬॥ পপ্রভাসনামে বিখ্যাত :গণবান্ ত্রাঙ্গণ ছিজেন। 
তিনি সর্বশা্রার্থবিৎ, প্রাজ্ঞ ও বকুণগোত্রে জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৫৭ ॥ তাহার ছুই পুত্র। 
দুই জনেই মন্দপ্রঞ্চ ও নিতান্ত ছুঃখপ্রস্ত। আমিই সেই উভয়ের ,মধ্যে কনিষ্ঠ ॥ ৫৮॥ আমার 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম নেত্রভাদ। আর, পিতা কৌতুকধশতঃ আম'র নাম গতিভ.ম রথিয়।- 
ছিলেন। ৫৯॥ আমার পিতার আবসথ পরমশোভমান ও রমণীয় এবং ত্রৈপিইপগুণসম্পন্ন 

ও সাক্ষাৎ ত্বর্গনদূশ ॥॥ ৬০ ॥ অনম্তর কাঁলনহুকারে পিতার মৃত্যু ; হইলে, আমর উভয়ে তদীয় 
অস্ত্যেট্রিনমাধান করিয়। গৃহে আগমন করিলাম || ৬১ ॥ এবং ভ্রাতাকে কহিলাম, আমরা গৃহ 

ভাগ করিয়া! লইব। তিনি আমারে উত্তর ধুকরিলেন, তোম র ভাগ নাই ।॥ ৬২1 কেননা, 

কুজ, বামন, খঞ্জ, ক্লীব, শ্বিত্রী, উন্মত, অন্ধ, ইহার] ধনের ভাগ পায় না।। ৬৩॥ কেবল 
তাঞাদ্দিগকে প্রিয়বাঁক্য, গৃহে বাদ এবং ভোজন ও আচ্ছাদনাদিই প্রদান কর। হইয়। থাকে । 

তথ্যতীত, তাহাদের ভাগহারিতা ন।ই ॥ ৬3॥ 
আমি এই কথ। শুন্িয়], কহিলাম, কিজন্য ও কোন্ শান্সান্থদারেই বা আমি পিভৃধনের 

অর্ধভাগ প্রাপ্ত হইব না । এই কথা বলিলে, বলবান জে/ষ্ঠ ভাতা মদীয় কেশপ|শ গ্রহণ || ৬৫॥ 

ও সমুতক্ষেপণপূর্ব্ক নদীতে ফেলিয়। দিলেন । আমি অবতারণ অবগত নহি। তজ্জন্ত ইহাতে 
মগ্ন ও ভায়। মধ্যে আসিয়া পড়য়াছি।। ৬৬॥ সংবত্মর পরে আপনারা ।জীবিত অবস্থায় 
আমাকে উদ্ধৃত করিলেন । আপনার! কে, ন্লেহময় বান্ধবের ন্যায়, এখানে আদিলেন ॥৬৭1 

আপনাদের মধ্যে সাক্ষাৎ ইন্্রসৃশ এই যে পুরুষ লক্ষিত হইতেছেন, ইনিই বা কে? হে 



৭-ম, অধ্যায়ঃ। ] বাঁমনপুরাণমূ ও ৩৫১ 

মহর্ধিসদৃশ। যৃযং সান্তকম্পাশ্চ মাদৃশে ॥ ৬৯॥ তদ্'মনবচঃ শ্রুত্ব। ভার্গবা দ্বিজসতমাঃ । প্রোচ- 

্বয়ং থিজা ব্রন্মান্ ভব বংশবর্ধনাঃ ॥ ৭*॥ অপাবপি মহাঁতেজ! ধৃদ্ধুনণম মহাহরঃ | দাতা 
ভোক্তা চ তর্ভা চ দীক্ষিত! যজ্তচর্মণ ॥ ৭১ ॥  ইত্যেবমুক1 দেবেণং বামনং ভার্গবাস্ততঃ। 
প্রোচু্দতযপতিং সর্ধ্বে বামনার্থকরং বচঃ॥ ৭২ & দীহতামস্য দৈত্যেন্্, সর্ববোপস্করসংসুতং 
শ্বীমদাবসথং দান্যো রত্বানি বিবিধানি চ॥৭৩॥ ইতি দ্বিজানাং বচনং শ্রুতা দৈত্যপতিস্ততঃ 
প্রাহ দ্বিজেন্ত্র তে দদ্দি যত্বমিচ্ছপি বৈ ধনং ॥ ৭৪ ॥ দাসী গৃহং হিরণ্যঞ্চ বাঞজিনঃ শ্যন্দন'ন্ গজান্। 
গোডভূমিরাজ্যবদ্রাদি শ্বেচ্ছয়] চৈব বৈ প্রভো। 14৫॥ তত্াক্যং দানবপতেঃ শ্রুত্বা দেবোথ বামনঃ। 
প্রাহান্থরপতিং ধুদ্ধুং স্বার্থপিদ্ধিকরং বঢঃ॥ ৭৬॥ সোদরেণাপি ঠ ভ্রত্র। হিয়ন্তে যহ্য সম্পদঃ। 
কিং তন্য নখে রাজেন্দ্র দয়তে চার্থ এব হি ॥ ৭৭ ॥ দাশী দ|সংশ্চ ভূত্যাংশ্চ গৃহং রত্রং পরিচ্ছ- 
দান। সমর্থেযু দিজেন্ত্রেসু প্রধচ্ছপ মহ'ভুজ ॥ ৭৮& মম প্রমাণমালোক্য মামকঞ্চ পদত্রয়ং। 
সংপ্রবচ্ছদ দৈত্যেন্ত্র এতদেবার্থয়ে হাহং॥ +৯॥ ইত্যেবমুক্তং বগনং মহাজন] বিহ্ম্য দৈত্যাধ- 
পতিঃ দ্চ তঃ। প্রাদচ্চ বিপ্রায় পদত্রঘং বশী যদ স না%ৎ প্রগৃহীতবান্ পুনঃ ॥৮* ॥ ক্রম- 
্রন্গং তাবদবেক্ষ্য দতং মহান্তবেন্দ্রেণ বিভূর্বথা শশা । চক্রে ততে। লঙ্ঘয়িতুং ত্রিলোক্ীং ব্রিবি- 
ক্রমং রূপমনস্তশভিঃ ॥ ৮১ ॥ কৃত্বা চ রূপং ।দতিদাংশ্চ হত্ব! প্রণম্য চষীংশ্চ স চংক্রমেণ। মহীং 
মহীপ্েঃ সহিতাং সহার্শব|ং জহার রত্রাকরপত্তনৈধুতি;ং॥৮২॥ ভূবং সনাকাং ত্রিদশাধিবাসং 

তপোধনগণ ! জাপন:র! যথাযথ ।সমুদায় কার্তন ককুন। ৬৮॥ আপনা মহর্ষির সদৃশ । 

আম:র প্রতি অন্ুুকম্প। প্রদর্শন করিয়াছেন |! ৬৯ ॥ 
দ্বিজসত্তমগণ বামনের কথ। শুনিয়া, ক.হতে লাগি.লন, বর্মন! আমর ভার্গববংশবর্ধন 

ব্রাঙ্গণ ॥ ৭০॥ আর, এই মহ'তেজ.ঃ মহাস্তুর ধুন্ধুনামে বিখ্যাত। ইনি দাতা, ভোক্তা, ভর্ত। 
ও যজ্তকর্থ্বে দীক্ষিত হইযাছেন || ৭১ ॥ ভার্গবংংশীয় সেই সকল ব্রাহ্মণ ভগবান্ বাঁমনকে 

এইক্নূপ ক্যা, সকলে মিলিত হইয়া, সেই ব মনের অর্থকর বচনে দৈত্যপতি ধুদ্ধুকে বলিতে 
লাগিলেন ॥ ৭২॥ হে দৈত্যেন্ত্র! এই বামনকে সর্বরবোপকরণনম্পন্ন, পরমশ্রীবিশি্ট আবসথ 

এবং দাদীনকল ও বিবিধ রত্ব গুদান কর | ৭৩॥ 

দৈঙ্যুপতি ধুন্ধুদ্িজগণের বচন আকর্ণন করিয়া, ভগবান্ বামনকে বলিতে ল'গিল, হে 
দ্বিজেন! আপান যে ধন ইচ্ছা করেন, তাঁহাই আপনাকে দ্দিব | ৭৪॥ দাপীনকল, গৃহ, 

সুবর্ণ, অশ্বনমূত, সান্দন ও গজনমন্ত, গো, ভূমি, রাজ্য ও বম্রা্দি ব্বচ্ছানুলারে প্রদান 
করিব ॥ ৭৫ ॥ 

ভগবান বামন দ্ানবপতির এই কথা শুনিয়া, দেই অস্থুরপতি ধুন্ধুকে স্বার্থসিদ্ধিকর ব'ক্যে 
কহিতে লাগিলেন ॥ ৭৬ ॥ সোঁদর ভ্রাত। যাহার সম্পত্তি হরণ কয়! লয়, হে রাজেন্দ্র! তাহার 

আবার অর্থ প্রয়োজন কি? স্তরাং, আমায় ধন দিয়াকি হইবে ॥ ৭৭ ॥ অতএব, হে মহা- 
ভূঙ্জ! যেসরুল দ্বিজেন্দ্র শক্তিদিশিই, তাহাদিগকেই দাসী, দাস, ভৃত্য, গৃহ, রত্ব ও পরিচ্ছদসকল 
প্রদান করুন ৭৮ ॥ আমার প্রমাণ অবলেকন করিয়া, আমাকে পদব্রয়মাত্র ভূমি দান 
করুন। হে দৈত্যেন্দ্র! আমি আপনার নিকট এতাবন্মাত্র প্রার্থনা করি | ৭৯। 

দৈত্যপতি ধুন্ধু খত্গগ্গণের মহিত মহাম্্ী বামনের «ই কথায় উচ্চহাস্য করিয়া, তিনি 
যখন আর কিছুই গ্রহণ করিলেন ন1, তখন তাহ রে পদত্রয় দান করিল। ৮*॥ মহাস্থরেন্্ 
ধু ক্রমত্রয় দান করিয়াছে, দর্শন ক'রয়া, অনস্তশক্তি ভগবান্ বামন, শশান্কের ন্যায়, খ্রিভৃবন- 
লঙ্ঘন! ত্রিবিক্রমমুত্তি পরিগ্রহ করিলেন ॥ ৮১ ॥ পরিগ্রহ করিয়া, প্রথম চংক্রমণেই দৈত্য- 

দিগকে সংহার ও ধধিদিগকে প্রণামপূর্র্বক, পর্বত, স।গর, রত্বাকর 'ও পত্তনসমেত নমুপায় 



৩৬০ বামনপুরাণম্। [৭৯ম, অধ]ায়ঃ। 

সোমার্কধক্ষৈয়ভিমণ্ডিতং নভঃ। দেবো! দ্বিতীয়েন জহার বেগ ক্রঘেণ দেবপ্রিয়মিপ্ন,বী- 
স্বরঃ ॥ ৮৩॥ ক্রমং তৃতীয়ং ন বদান্য পুরিতং তদাতিকোপাদ্দন্পুজবস্য। পপাত পৃষ্ঠে ভগবাং 
জিবিক্রমে! মেরুপ্রমাণেন চ বিগ্রছেণ ॥ ৮৪ ॥ পতত। বাহুদেবেন দানবোপূরি নারদ ॥ ত্রিং- 
শদেেযাজনদাহশ্ী ভূমির্গর্তে দৃঢ়ীরৃত' ॥ ৮৫॥ ততো! দৈত্যং সমুৎপাঁঢা তন্যাং প্রক্ষিপা বেগতঃ। 
ববর্য সিকতাবৃ] তঞ্চ গর্ভমপূরয়ৎ ॥ ৮৬॥ ততঃ স্বর্গ, সহস্রাক্ষে বাস্থদেব প্রসাদতঃ | ম্ুরাশ্চ 
সর্কে ভ্রলোক্মবাপুনি রুপদ্রবাঃ /৮৭॥ ভগবানপি দৈত্যন্্রং প্রক্ষিপ্য সিকতার্ণবে। কালিন্দ্যা 
রূপমাধায় শভ্র্ৈবাস্তক্রধীয়ত 1৮৮ এবং পুর] বিষ্ণরভূচ্চ বামনো! ধুদ্ধুং বিজেতু্চ ক্রিবিক্রমোহডূৎ। 
যস্মিন স দৈত্যেন্্রন্থতো৷ জগাম মহা শ্রমে পুণ্যযুতে মহর্ষে ॥ ৮৯ ॥ 

ইতি ভ্রীবামনপুরাণে বামনগ্রাছুর্ভাবে ধুদ্ধুপরাজয়ে। নামাইমসপ্ততিতমেহধ্যায়ঃ ॥ ৭৮ ॥ 

একোনাশীতিতমোধধ্যায়ঃ | 
পুলক্ত্য উব'চ। কালিন্টীসলিলে ন্নত্ব। পু্যরিত্ব। [ত্রবক্রমং। উপোষ্য রজনীমেকাং 

লিজভেদং গিরিং যযৌ ॥ ১॥। তত্র ন্নাত্বা চ বিধিবচ্ছিবং সংপুজ্য ভক্তিত;। উংপাষ্য রজনী- 
মেক্কাং তীর্থং কেদারমাব্রজেত্।া ২ ॥ তন্মন্ স্নাত্বা চ বিধি সমারাধ্য জগ্পতিং। উধিতা 
বাসরান্ সপ্ত কুজঅং 'প্রজগাম হ।৩॥ তত্র গত্ব। মহাবান্থরুপবাসী জিতেন্দ্রিঃঃ। হাধীকেশং 

সমভ্যচ্চ্য যযৌ বদরিকাশ্রমং ॥ ৪ ॥ সন্ভোধ্য নারায়ণমর্চ ভক্া স্ন'তাথ বিদ্বান্ স দরন্ব ভীজগে। 
বারাহতীর্থে গরুড়ানং স 1 সমত্যঙ্চ্য সুভক্তিমাংশ্চ ॥ ৫॥ ভদ্কর্ণে ততো গত্াথজচ্চ শশি- 

পৃথিবী হরণ করিয়া লইলেন ॥| ৮২ ॥ অনভ্তর সকল লোকের ঈশ্বর সেই বামন দেবগণের 
প্রিয়কামনাবশংবদ হইয়!, এরূপ দ্বিতীয় পর্বক্ষেপসহক|রে সবেগে স্বর্গ, মর্ত এবং চন্দ্র, হ্যয 
ও নক্ষত্রমণ্ডিত দেবনিবাপ আক।শ হরণ কঠিলেন ॥ ৮৩॥ যখন আর তৃতীয় ক্রম পূর্ণ হইল না, 
তখন অতিমাত্র রোষভথে সেই ভগবান্ জিবিক্রম দনুপুঙ্গব ধুদ্ধুর পৃষ্টদেশে মেকুপ্রমাণ কলেবরে 
পতিত হইলেন || ৮৪ &॥ নারদ ! ভগবান্ বাস্থদের দানবের উপৰি পতিত হইয়া, ভ্রিংশদযে!জন 
ভূমি গর্ভে পরিণত করিলেন ॥ ৮৫॥ অনন্তর শৈত্যকে সমুৎগ1টিত ও বেগভরে তন্মধ্যে প্রক্ষিপ্ত 
কারয়া, সিকতাবৃষ্টি ঘার। সেই গর্ত পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন।' ৮৬॥ তখন মহত্রাক্ষ বাহ্থদেবের 
প্রপাদে ম্বর্থ ও স্থুরগণ নিরুপদ্রবে ত্রেলোক্য প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৮৭ ॥ অনন্তর ভগবান 

দৈত্যপতিকে বালুসাগরে প্রক্ষিপ্ত ও কালিন্দীর রূপ ধারণ করিয়া, সেইস্থানেই অভ্ভদ্ধীন 
করিলেন। ৮৮ ॥ এইরূপে ভগবান্ বিধু পূর্বে ধুন্ধুকে বিনাশ করিবার জন্য বামন ও দ্রিবিক্রম 
হইয়াছিলেন ॥ ৮৯1 

ইতি শ্রীবামনপুরাণে ধুদ্ধুপরাজয়নামক অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় ॥ ৭৮ ॥ 

পুলত্তয কহি লন, প্রহলাদ কালিন্দীসলিলে গান ও ত্রিবিক্রমের পুজা করিয়া, এক রজনী 
উপবাসে থাকিয়া, লিঙ্গভেদপর্বতে সমাগত হইলেন ॥ ১ ॥ তথায় বিধিবৎ স্নান ও ত্িসন্থায়ে 
শিবের পৃজ1 বিধান করিয়া, এক রজনী অবস্থানের পর কেদারতীর্থে গমন করিলেন ॥ ২॥ 
তথায় যথাবিধি স্নান ও জগৎ্পতির আরাধন! করিয়1, সপ্ুবাসর বাস করত, কুজামে সমাগত 
হইলেন । ৩॥ মহাবাছ প্রহ্নাদ তখায় গমন এবং উপবাসী ও জিতেল্জিয় হইয়া, বান্ুদেবের 
আরাঁধন] করিয়!, বদরিকাশ্রমে প্রদ়াণ ।করিলেন ॥ ৪ ॥ তথায় নারাঁয়ণের সম্তোষবিধান ও 
ভাক্তসহকারে পূজা সম্পা্দনপূর্বক সরন্বতীসপিলে স্নান করিয়?, বারাহুতীত্থ সমাগত হইলেন । 
পেখানে গরুড়বাহনের দর্শন ও পরম ভক্তিসহ পুজা করিয়া! 4 ৫ ॥ ভদ্রকর্ণে গমন ও শশিশেখরের 



এ৯মপঅপ্যায়, | ] বামনপুরাঁণমূ । ৩৬১ 

শেখরং। ততঃ সংপুঞ্জ্য চ বশী বিপাশামভিতো। যযৌ ॥৬।॥ তন্যং ম্নাত্ব। নমভ্যর্চ্য দেবদেবং 
দ্বিজপ্রিয়ম । ইরাবতাং জগন্স।থং দদর্শ পরমেশ্বরম্ ॥ ৭0 সমারাধ্য দ্বিজশ্রেষ্ঠ শাশ্বতং জগত 
প্রভুং। নমবাপ,পবং রূপমৈ খবধ্যঞ্চ সুছুলভং ॥৮॥ কুষ্ঠরোগাতিভূতম্চ যং সমারাধ্য বৈ ভূগ্ুঃ। 
আরে গ্যমতুলং প্রাপ সম্তানমপি চাক্ষয়ং ॥ ৯॥ 

নারদ উবাচ। কথং পুরূরবা বিষুমারাধ্য দ্বিঙ্রসম্তম। বিরূপত্বং সমুৎস্ৃঙ্য রূপং প্রাপ 
শরিয়া সহ ১০ ॥ 

পুলস্তয উবাচ। শ্ীয়তাং কথয়িষ্য/মি মহাপাপপ্রণাশনং । পূর্ব্বং ত্রেতায্গপ্যাদৌ যথা 
বুত্তং তপোধন ॥ ১১ ॥ মদ্রদেশ ইতিখ্যাতে। দেশে! ব্রাহ্মণ সতকৃতঃ | শকলং নাম নগরৎ 
খ্যাতং স্বানীয়মুন্তমং ॥ ১২ ॥ তন্মিন্ বিপণিবৃত্তিস্থঃ স ধর্মাখেোইভবদ্বপিকৃ। ধনাট্যে। গুণবান্ 
ভোগী নানাশাত্ত্রবিশারদঃ | ১৩ ॥ স কনাচিন্নিজাদ্রাষ্ট্রাৎ লৌরাষ্্রং গন্ধুমুদ্যতঃ। সার্থেন 
মহত) যুক্তে! নানাবিপণিপণ্যবান্ ॥ ১৪ ॥ গচ্ছতঃ পথি তশ্ঠাথ মক্ুভূমৌ ক'লপ্রিয়। চৌরাপাম- 
ভবদ্রাত্রাববন্নে। হি ছুঃসহঃ ॥ ১৫ ॥ ততঃ স হতপর্বন্থে! বণিগছুঃখপরিপ্ল ত:। অসহায়ে। যংযা 
তন্মিং্চচারোন্মত্তবদ্ধশী ॥& ১৬ ॥ চরত। তদরণ্যং বৈ হৃঃখাক্রাস্কেন নারদ। আত্মটৈব শমী- 

বৃক্ষো মহানাসীদিতঃ শুভঃ ॥ ১৭ ॥ তং মৃটঃ পক্ষিভিশ্চৈর হীনং দৃষ্1 শমীতরুং। শ্রান্তঃ 
ক্ষতৃট পরীতান্স| তশ্য পার্খমুপাবিশৎ্থ ॥ ১৮ ॥ ্সপ্তশ্চাপি স্থবিশ্রান্তো মধ্য পুনরুখিতঃ | 
সমপশ্ঠদথায়।তং প্রেতং প্রেতশতৈবৃতিং ॥ ১৯ ॥ উহ্ামানং তথান্তেন প্রেতেন ্রেতনায়কং। 

অভার্চন! করিলেন । অভ্যর্চনা করিয়া, বিপাঁশাভিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥॥ ৬॥ তথায় কুত।- 
ভষেক হইয়া, দ্বিজপ্রিয় দেবদেব ভগবানের আরাধন। করিয়া, ইরাবতীতে উপাগত হইলেন। 

এবং পরমেশ্বর জগন্নাথ বাসুদেবের দর্শন। ৭॥ ও অভঃচ্চন1 সম্পাদনানস্তর পরম রূপ ও 
স্ুদুলভ এশ্বর্ধ্য লাভ করিলেন ।৮॥ ভূগু কুষ্ঠরোগে অভিভূত হইয়া, সেই শাশ্বতন্বরূপ জগত- 

প্রভুর আরাধন। কারয়া, অতুল আরোগ্য ও অক্ষয় সম্ততি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৯॥ 
নর? কহিলেন, হে দ্বিজপত্তম! পুবীরবা কিরূপে ভগবান্ বিষ আপগাধন। করিয়া, বিরূপ- 

ত্বরূপপরিহারপুরঃলর পরমন্ন্দর মুভি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? ॥ ১০ ॥ 
পুলস্ত্য কঠিলেন, তপোধন ! পুর্বে ঘ্েতাযুগের আদিতে যাঠ1 ঘটিয়াছিল, সেই মহাপাপ- 

প্রণাশন বৃত্তান্ত “লিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১১॥ মদ্রদ্েশনামে বিখ্যাত ব্রাঙ্ণগণের সত্কৃত এক 

জনপদ্দ ছিল; তাহার স্থাপীয় নগরীর নাম শাকল | ১২॥ তথায় ধর্শনামে বণিক বাস 
করিত। এ বণিক বপনিজ1বী, ধনাঢ্য, গুণবান্, ভোগী, ও নানাশানরবিশারদ হিল ॥ ১৩॥ 
সে কোন সময়ে সুবিপুল সার্থ সম'ভব্যাহারে বিব্ধি নিপণিপণ্য গ্রহণ করিয়া ॥ ১৪ ॥ নিজরাই 

হইতে সৌরা.্র গমন করি.ত উদ্যত হইল। হে ক.লপ্রিয় ! গমনসময়ে পথিমধ্যে মরুভূমিতে 
রাত্রি উপস্থিত হইলে, চৌরগণের সুছুসেহ আক্রমণ সংঘটিত হইল | ১৫॥ তাহাতে সর্বস্ব 
অপহৃত হওয়ীতে, ব্ণক্ দুঃখে প রপ্ত হুইয়!, একাকী উন্ম-ত্বর ন্যায়, মেই মরুভূমিতে বিচরণ 
করিতে লাগিল ॥১৬॥ নাম্দ! সেছুঃখাক্রান্ত হইয়া, অরণ্যপ্রাস্তরে বিচরণ করিতেছে, এমন 
সময়ে আঁপন। আপ'নই এক স্থবিশাল শমীতরু প্রাছুভূতি হইল ১৭ ॥ উহ্থাতে মৃগ ও পক্ষি- 
গণের সম্পর্ক নাই। বণিক্ পরিশ্রান্ত এবং ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় অভিভূতাত্ম৷ হইয়াছিল। তাদশ 
শমতরু দর্শন করিয়, তাহার পার্থ উপবিষ্ হইল ॥ ১৮॥ এবং তৎক্ষণাৎ নিত্রিত হই] পড়িল । 
তাতে তাহার সমুদাঁয় শ্রান্তি দূর হইয়া গেল। সে মধ্যাহুদময়ে পু্রর'য় উখিত হইয়া, অব- 
লোকন করিল, এক প্রেত আগমন করিতেছে ॥ ১৯ ॥ শত শত প্রেত ত,হা।র চতুর্দিক বেন 

৪৬ 



৩৬২ বামনপুরাণমূ। | ৭৯ম, অধ্যায়ঃ । 

স্থশ্রাতৈঃ পুরোধাবস্তিঃ প্রেতৈত্ত রূক্ষবিগ্রহৈঃ ॥ ২৭ ॥ অথাজগ!ম প্রোভোসৌ পর্যযটিত্ব ধরা 
মিমাং। উপাগম্য শমীমূলে বশিকৃপু্ং দদর্শ সঃ॥২১॥ শ্বাগতেনাভিবাদৈযনং লমাতাষ্য- 

পরষ্পরং। দ্ুখোপবিষ্শ্ছায়ায়াং হৃ্ঃ কুশলমাপ্তবাঁন্ ॥ ২২1 প্রেতাধিপতিন। পৃঃ সচতেন 
বণিক সথে। কুত আগম্যতে ত্রাহি ক বাসো। বা ভবিষ্যতি ॥ ২৩ ॥ কথং চেদং'মছারণ,ং মৃগ- 
পক্ষিবিবর্জিতং। সমাপক্লোদি ভদ্রস্তে সর্বমাধযাতুমর্থসি ॥২৪॥ এবং প্রেতাধিপতিন। 
বণিক্ পৃষ্ঃ সমাসতঃ। সর্বমাখযাতবান্ ব্রন্মন্ স্বদেশধনবিচু)তিম্ ॥ ২৫ ॥ ভন্য শ্রত্বা স বৃতান্তং 
তস্য তুঃখেন ছুঃখিতঃ । বণিকৃপুত্রং ততঃ প্রাহ প্রেতপালঃ স্ববন্ধুবৎ ॥ ২৬ ॥ এবং গণেহপি 
ম৷ শে।কং কর্তমর্হাসি সুত্রত। ভূয়োহপ্যর্থ। ভবিষ্যস্ত যদি ভাগ্যবলং তব॥ ২৭॥ ভাগ্যক্ষয়ে 
্মীয়স্তে্াঃ ভবন্তযভূদয়ে পুনঃ | ক্ষীণন্যাণ্য শরীরস্য চিন্তয়। নোদয়ে!। ভবেৎ ॥ ২৮ ॥ ইত্যু- 
চ্চার্য্য সমাহ্য় ত্বাশ্ ভূত্যান্ বাক্যমবরবীৎ। অদ্যাতিথিরয়ং পুজ্যঃ সহজে! দেশজ]! মম 1 ২৯ ॥ 

অন্মিন দৃষ্টে বণিকৃপুত্রে দুষ্টাঃ শ্বজনবাদ্ধবাঃ। অন্মিন্ সমাগতে প্রেতা প্রীতির্জাতা মম!" 
তুল! ॥ ৩০ ॥ এবং হি বাদতন্তস্য বৃৎ্পাতং ম্দচং নবং। দধ্যোদনেন সংপূর্ণমাজগাম যথে- 
দ্দিতং ॥ ৩১1 তথা নব! চ সুদ সংপূর্ণ পরমাংভপা।। বারিধানী চ সংপ্রাণ্ত। প্রেতানামগ্রতঃ 

স্থিতা॥ ৩২ ॥ তামাগতাংসমলিলাং সান্নাং বীক্ষ্য মহামতিঃ। প্রাহোতিষ্ঠ বণিক্্পুধ ত্বমাহিক- 
মুপাচর ॥ ৩৩॥  ততত্ত বারিধান্তান্তৌ সলিলেন বিধানতঃ।  ক্কৃতাত্নিকাবুভৌ জাতৌ বণিক্ 

করিয়া আছে; অন্যান্ প্রেতগণ সেই প্রেতনায়ককে বন করিতেছে। এবং রূক্ষদেহ 
অপরাপর প্রেতগণ ভাহার অগ্রে অগ্রে ধাবমান হইতেছে । ত'হার৷ নিতান্ত পরিশ্াত্ত হইয়! 
উঠিয়াছে॥ ২*॥ সেই প্রেতপতি সমুদ্রায় পৃথিবী ভ্রমণ করি, তথায় সমাগত হইয়া, শমীমূলে 
বণিকৃপুজ্রকে দর্শন করিল ॥ ২১॥ এবং স্বাগতবাদসহুকারে তাহাকে অভিবাণন ও সম্ভাষণ 
করিয়া, সেই শমীবৃক্ষের ছায়ায় ন্থখোপবিষ্ট., ও পরম প্রীতিবি শট এবং সর্বথ। স্বপ্তি সংপ্রাপ্ত 
হইল ॥ ২২॥ অনস্তর বণিকৃকে লিজ্ঞাস। করিল, সথে! তুমি কোথা হইতে অ'পিতেছ, 
কোথায় বা তোমার অধিবসতি, বল॥ ২৩।। কিরূপেই বা এই মৃগপক্ষিপরিশুন্য 
মহারণ্যে সমাপন্ন হইলে, সমুদয় সবিশেষ নির্দেশ কর। তোমার মঙ্গল হউক ॥ ২৪।। 

প্রেতনায়ক এইপ্রকার জিজ্ঞাসা করিলে, বণিক সংক্ষেপে শ্বদেশ ও ধনবিভ্রংশ কীর্তন 
করিল ॥ ২৫॥ ব্রন্মন্! প্রেতপাল এই বৃতান্ত শুনিয়া, তাহার ছুঃখে দুঃখিত হইয়া, স্বকীয় 
বন্ধুর ন্থায়, তাহায়ে বলিতে লাগিল ॥ ২৬ হেম্ছব্রত! যাহা হইবার, হইয়৷ গিয়াছে। 

তজ্জন্ত, শোক করিবার আবন্তকতা নাই । যদি তোমার ভাগ্যবল থাকে, তাহ! হইলে, পুনরায় 
অর্থদংগ্রহ হইবে ॥ ২৭ | ভাগ্যক্ষয়েই অর্থের ক্ষয় হয়। আবার, অতুযু্টয়েই তাহার সঞ্চয় 
হুইয়। থাকে । এইক্ষীণদেছের চিন্তা করিয়া, কোন ইষ্টাপতিই সম্ভব নহে ॥ ২৮॥ প্লেতপতি 
এইবপ বচনবিষ্ঠাসপুরঃসর স্বীয় ভূত্যপিগকে আহ্বান করিয়া॥ বলিতে লাগিল, এই অতিথি 
আমার সহজ ও দেশজ । অগ্য ইহার সৎকার করিতে হইবে ॥ ২৯॥ হে প্রেতগণ ! অদ্য 

এই বণিকের সাক্ষাৎকার হওয়াতে, স্বজন ও বাদ্ধববর্গ আমার দৃষ্টিগোচর হইলেন। ইহার 
জাগমনে আমার অদ্ভুল প্রীতি উপজাত হইয়াছে! ৩ ॥ 

গ্রেতপতি এইরূপ ৰলিতেছে, এমন সময়ে, দধ্যোদনপরিপূর্ণ, অতীবদৃঢ়, অভিনব সৃপান্র 
যথেচ্ছ তথায় উপাগমন করিল ॥ ৩১॥ সঙ্গে সঙ্গে নির্্লসলিলপূর্ণ, সুদ, নূতন বারিধানীও 
আ সয়া, প্রেতগণের অগ্রে প্রতিটিত হইল 1 ৩২ মহ্*ম।ত প্রেত অন্ন ও সলিলপুর্ণ বিবিধ 
প.ত্র উপস্থিত দেখিয়া কহিল, বণিকৃপুত্র ! উঠিয়া আহিক নংবিধান কর।॥ ৩৩॥ এই বলিয়া 
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প্রেতপ্রভুস্তথ] ॥ ৩৪ ॥ ততো! বণিক স্থতায়াপৌ দধ্যোদনমথেচ্ছয়া। দত্ব! তেভ/)শ্চ সর্কেভযঃ 

শেমমনলমধাত্বতঃ ॥ ৩৫ ॥ ভুক্তবৎপ্ চ সর্বেধু কামতোহস্তপি সেবিতে | অনস্তরং স বুভুজে প্রেত" 
পালে। বরাশনং | ৩৬ ॥ প্রক!মং তৃণ্ডে প্রেতেহথ বারিধান্তোদনং তথ1। অন্তর্কানমগাৰ দ্দন্ 
বণিকৃপুত্রপ্য পশ্ততঃ ॥ ৩৭॥ ততত্তদডুত তমংদৃই 1 স মতিমান্ বণিকৃ। পপগ্রচ্ছ তং প্রেতপালং 
কৌতৃছল্লমন! বশী ॥৩৮॥ অরণ্যে নির্জনে সাধে! কুতোহন্নস্য সমুস্তবঃ | কুতশ্চ বারিধানীয়ং 
সংপূর্ণ পরমাংভস! ॥ ৩৯ ॥ তথাপি তব যে ভৃত্যাত্বত্তন্তে বর্ততঃ একশাঃ। ভবানপি চ তেজন্বী 
কিঞ্চিৎ পুষ্টবপুঃ শুভঃ ॥ ৪*॥ গুর্ুবম্্রপরীধানে। বহুনাং পরিপালকঃ। সর্বমেতন্মমাচক্ষ কে] 
ভবান্ কা শমী ত্বয়ং॥ ৪১। ইথং বণিগ্চঃ শ্রত্বা ততোসো। প্রেতনায়কঃ। শশংপ সর্বমস্যাথ 
যথাবৃত্তং পুত্রাতনং ॥৪২॥ অহমাঁদং পুর বিপ্র শাকপে নগরোত্মে। সোমশর্েতি বিখ্যাতো! 
বহুলাগর্ভনভ্তবঃ। ৪৩॥ মমান্তি চ বণিক্ শ্রামান্ প্রাতিবেহ্ো মহাধনঃ। স তুসেম- 
শ্রবা নাম বিষুঃভক্তো৷ মহ।যখ'ঃ ॥৪৪॥ সে'হহং কদর্ষ্যে মূঢ়াত্বা ধনেহপি লতি ছুর্মতিঃ। ন 
দদামি দ্িদ্বাঠিভ্যো ন বাস ম্য্নমুত্তযং ॥ ৪৫॥ গ্রমাদাদঘদ ভুংঞহং দধিক্ষীরপ্বতান্বিতং। ততো 
রাঝো। ত্রিভির্ধেরৈস্তাভ্যমানশ্চ যষ্টিভিঃ ॥ ৪৩ ॥ প্রাতর্ভবতি মে ঘোর। মৃত্যাতুল্যা বিষ্চিকা । 
নচ কশ্চিন্মমাভ্যাসে তত্র তিষ্ঠতি বান্ধবাঃ ॥ ৪৭ ॥ কথং কথমপি প্রাণ] ময় চ সংপ্রধারিতাঃ। 

এবদেতাদৃখঃ পাপী নিবদাম্যতিনির্বণঃ ॥ ৪৮॥ সৌবীরভিলপিণ্যাকতুষশকাদিভোজনৈ$। 
ক্ষপয়ামি কদন্নাদ্যৈরাস্বীনং কালযাপনৈ2 ॥ ৪৯ ॥ এবং তত্রাতে। মহাং মহ'ন্ কালোচ্যগাদথ। 

উভয়ে বারিধ!নীস্থ সলিলে যথাবিধানে আহিকবিধান করিল 1 ৩৪॥* অনস্তর প্রেতপতি 
বণিকৃপুত্রকে ইচ্ছানসারে দধ্যেদন দান করিয়া, অবশিষ্ট অন্ন সমাগত প্রেতদিগকে 
ভাগ করিয়। দ্রিল ॥ ৩৫ ॥ সকলে ইচ্ছান্থুলারে ছোজন করিয়া, সলিলপাঁন করিলে, প্রেতপতি 
স্বয়ং উৎকৃষ্ট অশন ভোঞ্ন করিল ॥ ৩৬॥ সে ভোজন করিয়া, তৃপ্তিনাভ করিলে, সেই 
বারিধানী ও দধ্যোদন উভয়ই বণিকৃপুত্রের সমক্ষে অন্তর্থিত হইল ॥ ৩৭ ॥ 

বণিকৃনন্দন এই অদ্ভুততম ঘটন1 নিরীক্ষণ করিয়া, কৌতৃহলচিত্তে প্রেতপতিকে জিজ্ঞাস 
করিল ॥ ৩৮॥ হে সাধো! এই নির্জন অরণ্যে কিন্ূপে অন্ন সমুৎপন্ন হইয়। থাকে? কিরূপেই 
ব৷ নির্মলসলিলপুর্ণ বারিধানী সমাগত হইল?॥৩৯1॥ তোমার ভূত্যবর্গ কিজন্ত তোঁম। 
অপেক্ষা! কশবর্ণ? তুম বা কিজন্ত তেজন্বী, পুইদেহ ও দেখিতে পরমন্ন্দর হইয়াছ? ॥ ৪০ ॥ 
এবং শুক্লবন্ত্র প'রধান ও বছলোকের পররিপালন করি-তছ? তুম কে? আর এই শমীতরুই 
|ক? সমুদার বিশেষ কীর্তন কর ॥ ৪১ ॥ | 

প্রেতপতি বণিকৃপুত্রের এই কথ। শুনিয়া, পূর্ববৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত যথাযথ বলিতে 
লাগিল ॥ ৪২ ॥ আমি পুর্বেব নগরপ্রধান শাঁকলে বাস করিতাম। আমা নাম সোমশর্শ]। 
বহুলাগর্ভে আমর জন্ম হইয়াছে ॥ ৪৩॥ একজন মহাধন শ্রীমান বণিক আমার প্রতি- 
বেশী ছিল। তাহার নাম দোমশ্রবা॥ সে নিরিশয় যশম্বী ও বিষুঃতক্ত ছিল ॥ ৪৪॥ আমি 
যেমন করদর্ধ্য ও মুঢ়াত্া, লেইরূপ দুর্শতি ছিলাম । সেইজন্য ব্রাহ্ষণকে কথন দান বা শ্বয়ং কখন 
উৎকৃষ্ট অন্ন ভক্ষণ করি নাই ॥ ৪৫৪ গ্রমাদবণতঃ যর্দি কোন দিন দধি, ক্ষীর ও ঘ্বতাম্বিত 
অন্ন ভোজন করিত'ম, রাত্রিতে ভরঙ্কর যত্িত্রয় ঘার| তাভ্যমান হইতাম ॥ ৪৬॥ এবং প্রাতঃ- 
ক্ষালে মৃত্যতুল্য ত্রয়াবহ বিহ্থচিক1 উপস্থিত হইত। বাদ্ধবগণ কেহই আমার নিকটে থাকিতেন 
না॥৪৭॥ এই রূপে ফোন প্রকারে প্রাথধারণ করিয়াছিলাম। আম এতাদৃশ পাপী ও ঘ্বণাশৃন্য 
হইয়া, বাস করিতাম ॥ ৪৮ ॥ সৌবীর, তিলপিণযাক, তুষ ও শাকাদি ভোজন ও কদনন ভক্ষণ 
করিয়া, ক।লযাপন করত, আমার আম্ম। ক্রমেই ক্ষয় পাইতে লাগিল। ৪৯॥ 



৩১৪ বামনপুরাণম্ । [৭ঈম, অধায়ঃ। 

শ্রবণদ্াদশী নাম মাপি ভাব্রপদ্দেভবৎ ॥ ৫০ ॥ ততো নাগরিকে। লোকে] গতঃ ন্'তুং ছি সঙ্গমং । 
ইরাবত্যা নভলার। ব্রন্ক্ষত্রপুয়ঃলরঃ॥ ৫১॥ প্রাতিবেস্তুপ্রসঙ্গেন তত্রাপ্ছুগতোন্মযহং | 
কতোপবাসঃ শুচিমানেকাদশ্তাং যতব্রতঃ॥ ৫২॥ ততঃ লঙ্গমাতাষেন বারিধানীং দৃঢ়াং নবাং। 
সংপূর্ণাং “বস্ত্রংবীতাঁং ছত্রোপানহসংযুতাং ॥ ৫৩॥ মুপান্রম তিমৃই্সা পূর্ণং দধ্যোদনসা বৈ। 

প্রদতং ব্রাহ্মণায়োচ্চৈঃ শুচয়ে জাতিকর্শ্ণা ॥ ৫৪ ॥ তদেব জীবতা দত্তং ময়া দানং বণিকৃম্থৃত। 
ব্্ষ'ণাং সপ্ততীনাঁং বৈ নান্দ্দতং হি কিঞ্চন। ৫৫॥ মুতঃ প্রেতত্মাপন্নে! দত্বা প্রেত'ননমেব হি। 

অমী চাদত্দানাত্ব মন্দতান্লোপলীবিনঃ ॥ ৫৬ ॥ এতত্তে কারণং প্রোক্তং যতদন্নং পরোসভ্তপ1। 
দত্তং তদ্দিদমায়াতি মধ্যাহেপি দিনেপিনে ॥ ৫৭ & যাবন্লাহ্চ ভুঙ্জেন্ং ন তাবৎ ক্ষয়মেতি চ। 
ময়ি ভূক্তে চ পীতে চ সর্বমংতর্িতং ভবে ॥ ৫৮॥ আতপত্রপ্রদানাচ্চ সোয়ং জাত: শমীত্রুঃ | 
উপানদ্যুগলে দত্তে প্রেতা মে বাহনং ভবেৎ | ৫৯॥ ইদন্তবোক্তং সর্কঞ্চ যখ] কীনাশতাক্মবনঃ। 
শবণঘাদশী পুণ্য। তথোক্তং পুণ্যবর্ধনং ॥ ৬* ॥ ইত্যেবমুক্তি বচনে বণকৃপুত্রোহত্র বীদ্বচঃ | 
বন্মঃ1 তাত কর্তব্যং তদমুজ্ঞাতুমর্ধসি ॥ ৬১॥ তত্তস্য বচনং শ্রত্বা বণিকৃপুত্রস্য নারদ । প্রেত- 
পালে বচঃ প্রাহ স্বার্থসিছ্িকরং ততঃ ॥ ৬২ ॥ যত্তযন। তাত কর্তব্যং মদ্ধিতার্থে মহামতে ॥। কথয়ি- 
যানি সমাক্তে তব শ্রেয়ঙ্করং মম ॥ ৬৩ ॥ গয়াভীর্থে তু জুছয়াৎ সত্ব! শৌচসমঘ্িতঃ । মম নাম 
সমুদ্দিষ্ত পিগুনির্বপধং কুরু ॥ ৬৪॥ তত্র পিগুগ্রপানেন প্রেতভাবাদহং খে । মুক্তত্ত সর্বব- 

এইপ্রকার ব্যবহারপ্রপঙ্গে আমার বহুকাল অতীত হইলে, ভাদ্রপদপাসে শ্রাবণদাদশ্ী 

উপস্থিত হইল ॥ ৫* ॥ তখন ব্রন্ক্ষত্রপুরে!গম নগরবাপী লোকসকল ইরাবতী ও নড়ল এই 

উত্তয় নদীর সঙ্গমে ্লান করিবার জন্য গমন করিল ॥ ৫১ ॥ প্রাতিবেঘ্য প্রসঙ্গ ক্রমে আমিও 

তাহা, দর অনুগঞ্ন করিলাম । একাদ্শীতে উপবানী, শুচিমাঁন্ ও যত্ডব্রত হইয়। ॥ ৫২ ॥ সঙ্গম- 

সলংল অভিনব দৃঢ় বা রধানী পুর্ণ, বন্ত্রে ম্ডিত এবং পাদুকা» ছত্র ও উপানৎ্সংযুক্ত করিয়া! ॥৫৩| 

অধ্মুষ্ট দধ্যোদ্দনপূর্ণ মৃৎপাত্ছের দহিত জাতিকর্ম্মবগুদ্ধ উৎকৃষ্ট ব্রাঙ্মণকে প্রদান করিলাম ॥৫৪ ॥ 
হে বণিকনন্দন! অ'মি জীবদ্দশ।য় সপ্ততি বর্ষের ম.ধ্য কেবল উহাই দান করিয়াছিল'ম। 

তদৃভিন্ন, আর কখন কিছুদি নই॥।৫৫॥ প্রেতান্নদান করাতে, মরিয়া, প্রেত হইলাম | 
ই$খরা কখন দ'ন করে নাই। ত্জ্জন্য আমার অন্নোপজীবী হইয়াছে ॥ ৫৬॥ যে করণে প্রতি- 

দিন মধ্যাহ্নে অন্ন উপস্থিত হইয়া! থাকে, তাহ! তোমরে বললাম ॥ ৫৭&॥ আমি যতঙ্ষণ 

(ভাঁজন ন। করি, তাবৎ এ অন্ন ক্ষয়প্রাপ্ত হর না। আমিপান ও ভোজন করিলেই, & দমকল 
ক্ত্তর্থিত হইয়া থ'কে 1৫৮॥ আমি যে আশ্ঠপত্র প্রনান করিয়াছিলাম, তত্প্রভাবেই এই 
শনীতরু প্রাছুভূতি ছইয়া থাকে । উপানৎ্যুগল দান করাতেঈ, «ই সকল প্রত অ.মার বাহন 
হইয়াছে ॥ ৫৯ ॥ যেরপে প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইপলাছ, তোমার পিকট তাহ বলিলাম। শ্রাবণ- 

দ্বাদশী তিথি যেরূপ পরমপবিভ্র, সেইরূপ পুণ্য বদ্ধিত ক'রয়৷ থাকে ॥ ৬০ ॥ 

প্রে এইন্প কহিলে, বণিকৃপুন্র বপিতে লাগিল, তাত ! আমার যাহ। কর] কর্তব্য, সম্প্রতি 
তদনুরূপ আদেশ করুন ৬১ ॥ 

নারদ! বণিকৃপুত্রের এই কথা শুনিয়1. প্রেতপা'ল শ্বার্থদিদ্ধিকর বাক্যে উত্তর করিল ॥৬২। 
অয়ি মহামতে ! আমার হিতার্থে তোমাকে যাহা! করিতে হইবে, যা! করিলে, তোমার ও 
জঁম!র উভয়েরই মঙ্গল বিহিত ৪ইতে পারে, সম্যক্ রূপে তাং1 কীর্ভন করব ॥ ৬৩॥ গয়াতীর্থে 

নান করিয়।, গুচি হইয়], অনলে অ|হৃতি দি, আমার নাম' করত পিওড নির্বপণ কর ॥ ৬৪ ॥ 
মখে ! তথায় পিওপ্রদান করিংল, আমি প্রেতভাব হইতে মুক্ত হইয়া, সর্বাদাতগ,ণর স:ল1- 
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দাতুণ|ং যাস্যামি সহলোকতাং ॥ ৬৫॥ তিথর্ধা ্বাদশী পুণ্য ম!সি প্রোষ্ঠপদে দিত1। বুধশ্রবণ- 
সংঘুক্ত। সাতিশ্রেয়ন্করী সত] ॥ ৬৬ ॥ ইত্যেবমুক্ত বণিজং প্রেতরাজোনুগৈঃ সহ । স চ মেনে 
যথান্তায়ং সম্যগাখ্যানতবান্ ওচিঃ1৬৭॥ প্রেতঙ্কদ্ধে সমারোপ্য ত্যাজিতে! মরুমগ্ডলং। রম্যেথ 
পুর.সনাখ্যে দেশে প্রাপ্তঃ স বৈ বণিকৃ ॥ ৬৮।। শ্বকর্মধন্মযোগেন ধনমুচ্চাবচং বছু। উপা- 
জরযিত্বা প্রযঘৌ গয়।তীর্থমন্ত্তমং ॥৬৯॥ পিগুনির্বপণং তন্র প্রেতানামন্ুপূর্বকং। চকারাথ 
্ববদ্ধুনাং পিতৃণাং তদনস্তরং || ৭০ ॥ আত্মনশ্চ সমাবুদ্ধির্শহচ্ছদ্বপ্তিলৈর্বিন! । পিশুনির্বাপণং 
চক্রে তথান্তান্পি গোত্রজান্।॥ ৭১।। এবং প্রদত্েঘথ চ পঞ্চপিণেযু ভাবতঃ। ব্মুকান্তে থিজাঃ 

প্রাপ্য ব্রন্মলোকং ততে] গতাঃ | ৭২॥॥ সচাপি হি বণিকৃপুহো! নিজম!লয়ম'ব্রজৎ ॥ শ্রবণ- 
দবাদশীং কৃত! কালধর্ম্ঘুপেয়িবান্ ।' ৭৩।। গন্ধর্বঙ্গোকে স্থচিরং ভোগান্ ভূক্ত। স্থুহলভান্। 

মানুষ্যং জন্ম আদাদ্য স চাভৃৎ্ সকলে বিরাট. ॥ ৭৪ ॥ শ্বধর্ম্মকর্মবৃ তৃপ্ধঃ শ্রবপদ্াদশ'রতঃ। কাল- 
ধণ্মমবাঁপ্যাসৌ গুহকাবাসমাশ্রয়ৎ | ৭৫|| তল্লোব্য স্চরং কালং তোগান্ ভুক্ত চ কামতঃ। 
মর্ত্যে লোকমনু প্রাপ্য রাজন্যতনয়োহভবৎ ॥ ৭৬ ॥ তত্রাপি ক্ষত্রবৃ'তস্থে। দানভোগরতে। বশী। 

গোগ্রহেরিগণং জিত্বা কালধর্শমুপেয়িবান্। শক্রলোকমবাপাথ দেবৈঃ সর্বৈঃ সথপৃজিতঃ0,৭৭॥ 
পুণ্যক্ষয়াৎ পরিভ্্ঃ শাকলে সোভবদ্দিজঃ ৷ ততো বিকটরূপোপদৌ সর্বশান্্রদ্য পারগঃ ॥ ৭৮ ॥ 
বিবাহয়ন্ ছিজন্থতাং রূপেণান্থুপমাং দ্িক্ঘ। সাবমেনে চভর্ভারং স্থশীলম'প ভা'মশী। ৭৯। 
বিরূপমিতিমন্বানস্ততঃ সোতৃৎ ন্ুত্বঃথিতঃ | ততো নির্কেদস"যুক্তে! গত্বাশ্রমপদং মহৎ ॥ ৮০॥ 
ইয়াবত্যান্তটে শ্রীম'ন্ রূপধারণমাদদৎ। তমারাধ্য জগন্নথং নক্ষত্রপুরুষেণ হি || ৮১।॥ 
িিনিিটিিযির রিড রর ১ 

কতা প্রাপ্ত হইব ॥ ৬৫ ॥ গ্নষ্টপদ মাসে শুর্লপক্ষীর ঘাদশী তিথি বুধ ও শ্রধণ সংযুক্ত হইলে, 
পরমপবিভ্রতা সংস:ধন ও শ্রেয়; সংবিধান করিয়া! থ,কে ॥৬৬॥ প্রেতরাজ বণিঃকে এই কথ! 
বলিয়াই, অন্থগগণের সহিত ॥ ৬৭ প্রেতন্কন্ধে অধিরোহণ করিয়, মরুমগ্ল পরিত্যাগ 

করিণ। তথন এ বণিক স্থরসেনন'মক রমণীয় দেশে সমাগত হইয়1 ॥ ৬৮ & শ্বকর্মধন্মষো গ- 
সহয়ে বহুবিধ উচ্চাবচ ধন উপাস্ধ্রন করিযা, অন্ুত্বম গয়াতীর্থে সমাগত হইল ।। ৬৯॥ তথায় 

প্রেতগণের উদ্দেশে আনুপূর্ণিিক বিধানে পিও নির্বপণ করিক্া, প্রথমে স্বকীয় বদ্ধুগণের ও 
পিতিগণের, তদনভ্তর |! ৭০ ॥ আপনর তিলবিনা শ্রান্ধ সম্পাদন এবং অন্যান্ত গোত্রজদিগের ও 

পিগ নির্বপণ করিল ৭১।। এইরূপে পঞ্চপিগু প্রদত হইলে, তাহার! সকলেই মুক্ত হইয়।, 
ত্রঙ্মনোকে মমাগত হইল ॥৭২ | তখন বণিকৃপুত্র নিজনিলয়ে আগমন ও শ্রবণদ্ধাদশী 
পাগন করিয়া, ক'লধর্শ প্রাপ্ত হইয়া] | ৭৩ || গন্ধবর্শোক লাভ ও তথার বহুকাল স্থুদুরলভ 
ভাগ সমস্ত ভোগ করিয়া, মন্গুব'যোনিতে সমুত্পন্ন হইয়া, সকল পৃথিবীর সম্রাট 
হইল | ৭৪ ॥ এবং দ্বধন্মকর্মবৃত্তির অনুনারী ও শ্রবণদ্বাদশীরত হইয়।, কালধর্মপ্রা প্তপূর্বধক 

গুহ্ককলোক আশ্রয় করিল ।। ৭৫।। তথায় বহুকাল বাস ও যথাভিলধষিত ভে'গ সমন্ত 
ভোগ করিয়], মর্ভ্যলোকলাভপূর্বক ক্ষত্রিয়তনরন্ধপে সমুৎপন্ন হুইল ।৭৬।। এবং 

দববৃত্তির অনুসারী ও দানভোগরত হইয়া, গোগ্রহে জঠিগণ জয় ক রয়া, কালধন্বপ্রাপ্ডি- 

পূর্বক শক্রলোকে সমাগত হইল । তথায় দেবগণ কর্তৃক যথাবিধি পূজিত || ৭৭1 ও পুণ্যের 
ক্ষয় হওয়াতে, পরিত্রষ্ট হইয়া, শ।কল দেশে ত্রাঙ্মণব*শে জন্মগ্রহণ এবং বিকটক্ূপ ও সর্ববশাস্তরব- 
রদ হইরা।| ৭৮।। রূপে অনুপম! ব্র.ন্মণকগ্ভার পাঁণি গ্রহণ করিল। নবমী সর্ধথ। শীলসম্পন্ন 
ইইলেওঃ তদীয়বিকটমূর্তিদর্শনে তীহার প্রতি তাহার অনুরাগ শঞ্চরিত হইল না। তজ্জন্য 
বাক্ষণ অতিমাত্র ছুঃখিত হইলেন। এবং নির্কেদগ্রস্ত হইয়া, পরমপবিজ্ঞ আশ্রমপর্দে গমন 
করিলেন ॥ ৭৯৮০ ॥ এ আশ্রম পরমন্ছুন্দর ও ইরাবতীর তটে প্রতিঠিত। তথায় গমন 



৩৬৬ বামনপুরাণম্। | নম, অধ্যায়ঃ । 
সরূপতামবাপ্যায়ং তন্মিল্লের চজন্মনি। ততঃ প্রিয়োতৃত্তার্ধ্যায়া ভোগবাংশ্চাভবদ্ধশী || ৮২ ॥। 
শ্রবণদ্বাদশীভক্তঃ পূর্ববাভ্যাসাদজায়ত ॥৮৩।। এবং পুর:সৌ দ্িজপুজবস্ত কুরূপরূ,পা ভগবৎ- 
গ্রসাদাৎ। অনজরূপপ্রতিমে! বভূব মৃতশ্চ রাজ! স পুরূরবাভৃৎথ || ৮৪11 . 

ইতি শ্রীবামনপুয়াণে বামনপ্রছুর্ভাবে প্রহ্নাদতীর্ঘযাত্রায়াং পুররবস' উপাধ্যানং নামৈ- 
কোনাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥॥ ৭৯ ॥| 

অশীতিতমোহ্ধ্যায়ঃ। 
ন।রদ উবাচ। পুররব1 দ্িজশ্রেষ্ঠ যথ। দেবং শ্রিয্ঃ পতিং । নক্ষত্রপুরুষাখ্যেন আরাধয়ত 

তদ্বদ ১ ॥ 

পুলস্ত্য উবাচ। শ্রয়তাং কথয়িষ্যামি নক্ষত্রপুরুত্রতং । নক্ষত্রাঙ্গানি দেবন্য যানি যানীহ 
নারদ ॥২॥ মুলক চরণৌ বিফঃ.্ভ্য দ্বেরোহিণীস্থিতে। কবন্ধিনী তথাশ্িস্তে সংশ্থিতে 
রূপধা'রণঃ ॥৩॥ আধাঢে চ তথৈব ক্ষফিগ্গুহাস্থং ফাঞ্তনীঘ্ব়ং। কটস্থাঃ কুততিকাশ্সৈব 
বান্ছদেবন্য সংস্থিত ঃ 0৪8 উরসংস্থা চানুরাধ। ধনিঠা পৃষ্ঠসংশ্থিত]। বিশাখা ভূজয়োহস্তঃ 
করদয়মন্থুত্মং ॥ ৫ & পুনর্বসুরথে গুলফৌ নখে সার্পং ভথোচাতে। গ্রীবাঞ্থিতা তন্য 
জ্যে্টা শ্রবণং কর্ণছোঃ স্বিতং ॥৬॥  ওষসংস্থম্তথ। পুণ্যঃ স্বাতিরদত্তা প্রকীর্তিতাঃ। হনৌ 
পুনর্ববন্থশ্োক্তো। নাসা মৈত্রমুদ্াহ্ৃতং ॥ ৭1 প্রাজাপত্যং চ নেব্রাভ্য!ং রূপধারপ্রতিঠিতং ॥ ৮॥ 
শিরোরুহাক্তথৈবেন্্ং নকত্রাঙ্গমিদং হবেঃ | বিধ'নং সপ্্রবক্ষ্যানি যথান্তায়েন নারদ ॥৯॥ 
সংপু্দিতো হরিধামান্ বিদধাঠি যখেদ্নিতং। চৈত্রমাদে সিতাষ্টম্যাং যদ1 মূলগতঃ শশী ॥ ১০ ॥ 
তদ। তু ভগবৎ্পাদদৌ পুজয়েচ্চ বিধানতঃ। নক্ষত্রপুরুষে দদ্যার্িপ্রে্জায় চ ভোজনং॥ ১১॥ 

করিয়া, নক্ষত্রপুরুবব্রতের জনুষ্ঠানসহকারে দেবদেব জগন্ননথের আরাধনা কঃত ॥| ৮১ ॥ 
সেই জম্মেই পরমসৌনদর্ধ্যদম্প্ন এবং ভার্ধ্যার প্রিয় ও ভোগবান্ হইয়। উঠিলেন। ৮২॥ 
অনন্তর পূর্বতন অভ্যানবশে:শ্রবণদ্বাদ শীতে ভক্তিমান্ হইলেন ।। ৮৩॥ 

পুর্ব সেই কুরূপবিশিষ্ট দ্বিজপুক্জব ভগবানের প্রসাদে রূপে * অনন্গরূপপ্রতিম ও মরণা- 
নম্তর পাজ। পুরূরব1 হইয়াছিলেন || ৮৪ | 

ইতি বামনপুরাণে পুন্ধরবার উপাখ্যাননাম একোননগ্ততিতম অধ্যায় ॥ ৭৯। 

নারদ কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ | পুরূরব! যেরূপে নক্ষত্রপুরুষত্রতের জনুষ্জানসহুকারে শ্রীপতির 
আরাধন] করিয়াছিলেন, বলুন ॥ ১ ॥ 

পুগস্ত্য কহিলেন, নক্ষত্রপুরুষত্রত কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ভগবানের যে যে 
নক্ষত্রাঙ্গ প্রসিদ্ধ আছে, তাহাও বলিব |! ২॥ মুলানক্ষক্জ ভগবানের চরণদ্বিতয় ; রোহিণীনক্ষত্র 
ও অশ্বিনীযুগল তাহার জঙ্যাধুগক ॥ ৩॥ আঁবাঢ়াদ্বিতয় তাহার স্ফিকৃ? ফাস্তনীদ্বিতয় তাহার 
গুহা; কৃতিকা তাহার কটি॥ ৪॥ অন্ুরাধ। তাহার উরু, ধনিষ্ঠ। .পৃষ্ঠ, বিশাখা! ভূজযুগ্, 
হস্ত! করধিতয় ॥ ৫ || পুনর্ব স্থ গুল্কদ্িতয়, সার্প. নখ, জ্যেষ্ঠ! গ্রীবা, শ্রবণা কর্ণ ॥৬॥ পুধ্য ওষ্ঠ, 
স্বাতি দত্ত, পুনবন্থ হন, মৈত্র নাসা ।॥। ৭ ॥ প্রাজাপত্য নেত্র ।॥৮ ॥ এবং এ নক্ষত্র তাহার 
শিয়োরুহ আশ্রয় করিয়া, জবস্থিতি করিতেছে। ইহারই "োম ভগবানের নক্ষত্রাঙ্গ। অধুন! 
যথাবিধি ব্রতবিধান কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।।৯॥ হে মতিনন্! বিহিত বিধানে পৃজ। 
করিলে, ভগবান্ নারায়ণ যথা তিলধিত সংবিধান করেন। চৈত্রমাসে শুরু অষ্টমীতে চন্তর মূলা- 
নক্ষত্রে গমন করিলে ॥। ১ ॥ যথাবিধানে ভগবানের পদদ্বয় .পুজা1! এবং নক্ষজরপুরুষের উদ্দেশে 



৮ম, অধ্যায়ঃ । | বামনপুরাণম্। ৩৬৭ 

জান্থুনী তত্র সংযোগে পৃজয়েদথ ভক্তিতঃ। দেহি দেবে হবিষ্যানং পুর্ব চ দ্বিজভোজনং ॥ ১২ ॥ 
আবাঢ়াত্যাং তথ) ঘ্বাভ্যাং দ্বিরূপং পৃজয়েছ,ধঃ। সপিলং পিশিরং তত্র দোহদে চ প্রকর্ভিতং ॥ ১৩॥ 
ফাস্তনীদ্িতয়ে গুহং পুজনীয়ং বিচক্ষগৈ:। দোহদঞ্চ পয়ো গবাং দেয়ং চ দ্বিজভোজনং ॥ ১3 ॥ 
কৃত্তিকান্মথ কটি পুজয1 সোপবাসে। জিতে ভয় | দোহদঞ্চ বিভোর সুগন্ধং কুম্থমোদকং ॥ ১৫ ॥ 
পার্খো ভাদ্রপদা যুগে পুজধিত্বা বিধানতঃ। গুড়ং শালেয়েকং দদ্যা-দ্দাহদং দেবশ্রীতিদং ॥ ১৬॥ 
দ্বেকুক্ষী রেবতীযোগে দোহদে মুদগমোদকঃ। অনুর ধানু বক্ষোথ হতিকানঞ দোছদে | ১৭ ॥ 
ধনিষ্ঠায়াং তথ। পুজ্যঃ শালিভক্তং চ দোহদে। ভুজষুগ্াং বিশাখান্থ দোহদে পরমৌদনং ॥ ১৮॥ 
হস্তে হস্তৌ তথ! পুজেী যাবকং দোহদে স্মৃতং। পুনর্বন্বঙ্থলীযুগ্মং পটোলম্তত্র দোহদে ॥ ১৯॥ 
নখাশ্লেষান্থ সংপৃঁজ্যা দোহদে তিত্তিরামিষং | জোষ্ঠায়াং পুজয়েদ্গ্রীবাং দোহদে তিলমোদকঃ1২০॥ 
শ্রবণে শ্রবণো পৃজে) দধিতক্তং চ দোহদে : পুষ্যেমুখং তু সংপৃুজ্যং দফোহদে ঘৃতপায়সং ॥ ২১ ॥ 
স্বাতিষে।গে চ দশন। দোহুদে তিলশসুলী। দাতব্য কেশব্প্রীত্যে ব্রান্মণস্য চ ভোজনং ॥ ২২॥ 
হনু শতভিযাযোগে পূজয়েচ্চ প্রযত্রুতঃ। প্রিয়ঙ্গুতক্তং দেয়ং চ দোহদে মধুঘাতিনি ॥ ২৩॥ মঘাপ্র 
নাসিক) পৃজ্যা মধুরাজ্যং চ দোহদে । মৃগোতমাঙ্গে নয়নে মৃগমাংসং চ দোহদে॥ ২৪॥ 
চিত্রাযোগে ললাঁটং চ দোহদে চারুভোজনং। ভরণীযু শিরঃ পূজ্যং চারুতক্ষ্যং চ দোহংদ॥ ২৫॥ 
সংপৃজনীয়। বিদ্বন্তরার্ঘাযোগে শিরোরহাঃ। বিপ্রাংস্চ ভোজয়েন্তক্যা দোহদে চ গুড়ার্জকং |২৬। 
নক্ষব্রযোগেঘেতেষু সংপূজ্য জগতঃ পতিং। পুজজিতে দক্ষিণাং দদ্যাঘবন্দণে বেদপারগে ॥ ২৭ ॥ 
ছত্রেপানচ্ছে'তযুগং সগুধান্তং সকাঞ্চনং। ঘ্বশপাত্রং চ গান্দোপ্ধীং ব্রাহ্মণেভ্ো1* নিবেদয়েছ 8২৮৪ 
প্রতিনক্ষত্রযোগেন পৃজনীয়! বিজাতয়ঃ। নক্ষত্রজ্ঞায় বিগ্রায় পৃথগ্দদযাচ্চ দক্ষিণা ॥ ২৯ ॥ নক্ষত্র" 

বিপ্রেন্্রকে ভোজনদান করিবে ॥ ১১॥ তৎকালে ভক্কিসঃকাঁরে জাহ্মদ্বয়ের পুজা করিয়া, 
দ্িজগণের ভোজনার্থ হবিধ্যান্ন প্রদান করিতে হইবে ॥ ১২॥ ভানভ্তর আধাঢদ্বিতয়সমাগমে 
দ্বিরূপ পুগ্রা করিয়া, স্থুশীতল সলিল সম্প্রদান করিবে | ১৩॥ বিচক্ষণ ব্যক্তি ফান্তনীঘ্িতয়ে 
গুহোর পুজ। করিয়।, দ্বিজগণের তভোজনার্থ গব্য পয় প্রদান করিবে ॥ ১৪ ॥ উপবাঁসী ও জিতে- 
ভ্ডিয় হইয়া, কৃত্তিকাতে কটিদেশের পৃজ1 করিয়া, সুগন্ধ কুস্থমসাঁলল দান করিতে হইবে ॥ ১৫ ॥ 
ভাদ্রপদ্দাযুগ্মে যথাবিধানে পার্খদেশের পুজ1 করিয়া, ভগবানের প্রীতিপ্রদদ গুড় ও শালেয়ক 
প্রদান করিবে | ১৬॥ রেবতীযে'গে কুক্ষিদ্বধয়ের পুজ। করিয়া, মুদগমে।দক দান করিতে হইবে। 
অন্ুরাধায় বক্ষস্থলের পুঁজ! ক.রয়, বষ্টিকান প্রদান করিবে ॥ ১*.॥ এইরূপ ধনিষ্ঠায় পুজা 
করিয়া, শালিভজ্জ, বিশাখায় তুজধযুগের পুঁজ করিয়া, পরমোদন ॥ ১৮ হস্তায় হস্তদ্বয়ের 
পুজা করিয়া, যাবক 7 পুনবস্থতে অহুলিযুগ্মের পুজ1 করিয়া, পটোল ॥ ১৯॥ অস্্ধায় নখপংক্তির 
পুজা করিয়া, তিতিয়ামিষ, জোযঠায় গ্রীবার পুজা করিয়া, তিলমোদক ॥ ২*॥ শ্রবণে শ্রুবণের 
পৃজ। করিয় দধিভক্ত, পুষ্যে মুখঘণ্ডলের পুজা করিয়" ম্বতপায়স।॥ ২১ ॥ ম্বাতিযোগে দখন- 
পংক্তির পৃঙ্। করিয়া, তিলশঙ্কুলী, কেশবের প্রীতির জন্য ত্রাক্ষণগশের ভোজনম্বরূপ সম্প্রদান 
করিতে হইবে ।। ২২॥ শতভিযাযোগে যথাবিধানে হন্থুযুগ্মের পূজ। করিয়া, প্রিয়ঙ্কুত্ত ॥। ২৩॥ 
মঘায় নাদিকার ,পুজা করিয়া, মধুর আজ্য, মৃগশিক্পায় নয়নদ্বয়ের পূজা] করিয়া, সুমিষ্ট ভে'জন, 
ভরণীতে শিরোদেশেত্ পূজা করিয়া,ন্ুন্দর খাদ্য ॥২৪।।২৫॥ আর্জাযোগে শিরোরুহের পূজ। করিয়া, 
বিপ্রগণের ভোজনার্গ গুড়াদ্রক প্রর্দান করিবে ।। ২৬॥ প্রর্ূপে এঁ লকল নক্ষত্রষোগে জগৎ- 
পতির, পুঁজা করিতে হইবে । পুজা করিয়া, বেদপরায়ণ ত্রান্ষণকে দক্ষিণাদান ॥॥ ২৭॥ 
ত্র, উপানৎ, সপ্তধান্য, কাঞ্চন, ঘ্বৃতপাঁত্র, দোস্ধী গো, এই দকল ব্রান্ষণসাঁৎ করিবে ॥ ২৮ ॥ 
গ্রতিনক্ষত্রযেগেই দ্বিজগণের পূজা,.এবং নক্ষওবিৎ ব্রাহ্মণকে পৃথক দক্ষিণ দান করিতে 
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পুরুষাধ্যঃ হি ব্রতানামুত্তমং ব্রতং। পুর্বং কৃতং হি ভূগুণ। সর্বপাঁতকনাশনং ॥ ৩* ॥ অঙ্জোপাঙ্গানি 
দ্বেবর্ষে পৃজনীয়ানি বৈ প্রভেঃ। ন্রূপ।ণ্যভিজায়স্তে প্রত/ঙাংগ।নি চৈব হি ॥৩১॥ সপ্তঞ্গন্ম- 
কৃতং পাপং কলিসংগাগতঞ্চ যৎ্। পিতৃমাতৃসমুখং চ তৎসর্বং হত্তি বেশবঃ ॥৩২ & সর্বাণি 

ভদ্ত্রাণ্যাপ্লোতি শরীরারোগ্যমুত্তমং। অনস্তাং মনসঃ প্রীতিং রূপং চ!তীবশোভনং ॥ ৩৩ ॥ 

বাস্মাধূর্য।ং তথ। কাস্তং যচ্চান্ত্ভিবাঞ্িতং। দদাতি নগ্গত্রপুমান্ পুজিতত্ত জনার্দনঃ ॥ ৩৪ ॥ 

উপোষ্য সম্যগেতেযু ক্রমেণক্ষর্ু নারদ। জকুন্ধতী মহাভাগা খ্যাতিমগ্র্যাং গাম হ ॥ ৩৫ ॥ 
অদদিতিত্তনয়ার্থায় নক্ষত্রাঙ্গং জনার্দনং | পুজয়িত্া ভু গোবিন্দং রেবতং পুত্রধাপ্তব|ন্ ॥ ৩৬ ॥ 
রম্ভা রূপং তধ। লেভে বাদ ধুধ্যপ্তিলোত্তমা। কাস্তিং শশিবদগ্র্যাং চ রাঁজ্যং রাজ। পুরূরবাঃ ॥ ৩৭1 
এবং বিধানতে। ব্র্ষন্ নক্ষত্রাঙ্গো জনার্দনঃ ॥ পুজিতো রূপধারীয়েস্তঃ প্রাপ্তা তু স্বকামিতা ৩৮ 
এবং পবিভ্রং চ শুভপ্রদায়ি যশস্তমারোগ্যকরং ভু পুংসাং। নক্ষত্রপূংদঃ পরমং বিধানং শৃথুস 
পুপ্যামিহ ভীর্ঘযাত্রাং ॥ ৩৯॥ 
ইতি শ্রীবামনপুরাণে বামনপ্রাছুর্ভাবে প্রহন|দতীর্ঘযাত্রায়াং নক্ষত্রপুরুষে। নামাশীতিত:মাহধ্যায়ঃ।৮*। 

একাশীতিতমোহ্ধ্যায়ঃ | 
পুলন্ত্য উবাচ। ইরাবতীমন্প্রাপ্য পুণ্যাং ভামৃষকন্তকাং। নত! সংপুজয়ামাস চৈত্রা্টম।ং 

জনার্দনং ॥ ১ ॥ নক্ষত্রপুরুষং কত্ব। ব্রতং পুণাপ্রদং শুচি। জগাম স কুরুক্ষেত্রং প্রহনাদে। 
দানবেশ্বরঃ ॥ ২ ॥ এীরাবতেন মন্ত্রেণ চক্রতীর্ঘং স্থদর্শনং। উপামস্ত্র ততঃ সন্পৌ বেদোক্ক- 

হইবে || ৩৯ & এই নক্ষত্রপুক্ষষনামক ব্রত সমুদ্বায় ব্রতের প্রধান । ভৃগু প্রথমে এই সর্বপাপ- 

বিনাশন ব্রতের অনুষ্ঠান করেন ॥ ৩* ॥ হে দেবর্ষে! ভগবানের অঙ্গোপাঙ্গ মকলেরও পুজ। 
করা কর্তব্য। তাহা হইলে, অঙ্গোপাঙ্গাদি, সকল ন্থরূপ হইয়া থাকে || ৩১ ॥ তাহা হইলে, 
ভগবান্ কেশব সপ্তজন্মকৃত, কলিসঙ্গাগত এবং পিতৃমাতৃমুখিত সমুদায় পাতকই বিনাশ 
করেন।। ৩২ ॥ তাহ! হইলে, সর্ধবিধ ভগ্রসংঘটন হয়; শরীর সর্ব স্বাস্থ্যলম্পন্ন হয়; মনের 
অনস্ত প্রীতি নমুত্ত ত হয় এবং শোভভনরূপলাভ হইয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥ ভাহা হই, বাক্য মধুর 
হয়; কাস্তি সংঘটিত হয় ও অন্যাগ্ত অভিবাঞ্ছিত লাভ হয়| ৩৪ ॥ নারদ! এ সকল নক্ষত্্র- 
যোগে যথাক্রমে উপব।স করিয়।, মহাভাগ অরুন্ধতী পরম প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন || 5৫ ॥ 
অদিতি পুত্রার্ধিনী হইয়া, নক্ষত্রাঙ্গ জনার্দনের পূজ। করিয়া, তাহাকেই পুভ্ররূপে প্রাপ্ত হন 1৩৬| 
রম! নক্ষত্রাঙ্গ ভগবান্ কেশবের পূজা করিয়। রূপ, তিলোত্তম! বান্থাধূরধ্য ও শশির ন্যায় 
উৎকৃষ্ট কাস্তি, এবং পুরূরব। রাঁজ্যলাভ করিয়াছেন ॥৩৭॥ এইরূপে নক্ষত্রাঙ্গ জনার্দনের যথাবিধি 

পূজ। করিয়া, এ সকল রূপধর ব্যক্তিগণ নব ন্ম কামন! পূর্ণ করিয়াছে ।। ৩৮ ॥ নক্ষত্রপুরুষত্রতের 
যথাবিধি বিধান করিলে, এইরূপে গুভসংঘটন, পবিত্রতাসাধন, যশ ও আরোগ্যলাভ হুইয। 
থাংক। অধুন৷ পরমপবিত্র তীর্ঘযাত্রাবৃত্াস্ত শ্রবণ কর । ৩৯। 

ইতি শ্রীবামনপুরাণে নক্ষত্রপুরুযুনামক অশীতিতম অধ্যায় ॥ ৮০ | 

পুলস্ত্য কহিলেন, পৃহ্ধার্দ পরমপবিভ্র খবিকন্া ইরাঁবতীতে গমন করিয়া, ক্কৃতাভিষেক 
হইয়া, চৈত্র অষ্টমীতে ভগবান্ জনার্দনের আরাধনা করিলেন ॥ ১॥ তথায় শুচি হইয়া, 
পুণ্যগ্রদ নক্ষত্রত্রতের অনুষঠানানস্তর, কুরুক্ষেত্রে সমাগত হইলেন ॥ ২॥ এবং এরাবতমঞ্জো- 



৮১ম, অব্যায়ঃ। ] বামনপুরাণম্। ১০৬৯ 

বিধন। মুন ॥ ৩1 উপোষ্য ফণদাং তক্তাণ পুক্ছবিত্বা কুরুধ্বজং। কুতশোচন্ত তং দ্রষ্ং যয 
পুরুয-কসরিং। 9 ॥ ন্নত্বাতু দেবিক'য়ং তু নৃসিংহং প্রতিপূজা চ। উপোষা রজ নীমেকাঙ্গো- 
অর্ণং দানবো। যযৌ ॥ ৫1 তল্টিন ্নাত্বাথ প্রাচীনে পুজে:শং বিশ্বকারকং। প্র'চনে চাপবে 

দৈত্যো দ্রটং কামেশ্বরং যযৌ ॥৬॥ তত্রন্মাত্বা চ দু চ পৃজগিত্ব। চ শঙ্করং | টং যষোৌ চ 

প্রভলাদ: পুগুরীকং মহান্তপি ॥ ৭8 মহাভপি ততঃ গ্বত্বা সন্তর্পা শিতৃ.দবতাঃ। পুণুরীকং 

চসংপৃজ্য উস্পোধ্য দিবসন্ত্রয়ং || ৮ | বিশাখয,পে তদন্থদৃষ্টাদেবং তথান্দিতং। স্াত্বা 
তথ] কুষ্ণতীর্ঘে ত্রিরাত্রং হবদড়ুবি॥৯॥ ততো হংলপদে হংসং দৃ্1 সংপূজ্য চেশ্বরং 
জগামাতে পয়োষ্াং তু অথগ্ুং দ্রইঈমঢাতং ॥১০| ক্সাত্া পয়োফীলপিলে পুগ্জ্যাথণ্ডং জগতপতিং । 

দ্রঃং জগায যতিমান্ বিতস্তায়াং ক্মারিলং ॥১১॥ তত্র ন্ন ত্বার্চা দে-বণং বালখিটল্যর্মহর্ষিভিঃ 

আরাধযমানোপায্তং গত পাঁপপ্রণাশনং || ১২।। যত্র সা স্ুরভী দেবী স্বসুতাং কপিলাং 

শুভাং। দেবপ্রিয়ার্থমহাজদ্ধিতার্থ, জগভভ্তথ। ॥১৩।॥ তন দেবহুদে স্নাত্বা শুভং সংপূজ্য 

ভাক্ততঃ | ১৪ ॥ বিধিবচ্চ বিপিং প্রাপ্য মণিমস্তং ততো] মযযৌ। তত্র তীর্থবরে ম্বাত্ব। , গ্রাজা- 
পত্যে মহামঠি2 ॥ ১৫ ॥ দদর্শ শুভং ব্রন্দাণং দেবেশং চ প্রজাপতিং। বিধাঁনত্স্ত তান্ দেবান 

পৃজধিত্বা তপোধন || ১৬।। যড়াত্রং তত্র চ স্থিত্বা জগ!ম মধুলন্দিনীং । মঞ্চুপপিলে ন্সাত্বা চ 
দেবং চক্রধরং হরং। শৃলবাহং চ গোবিন্দং দদর্শ দনুপুলবঃ || ১৭" 

৮ পা (৮ পপ পপ ০. সপ পপ ৯০ পা ০৮৮ ্াঞাশশি ০ েশ্ীশশ পপি ৩ পাশ ্ীশিশশশ শটে ০ এ? শাস্পীক্পী শপ পপ শু 

চ্চারণঘহক রে স্ুদর্শনচক্রউর্থের উপামপ্রণ করিয়া, বেদোক্তবিধ'নে ম্।ন করিলেন ॥। ৩ ॥ 
তথায একরাত্রি বাস ক:রয়া, ৬তি নহকা।র কুরুধ্নত্রের পূজা করত, কৃতশোচ হইয়া, পুরুষ- 
কেশরীর দর্শনার্থ প্রস্থান || ৪1 এবং দেবিকাঁয় নান ও নুসিংহের পৃজ। করিয়া, এক রগনী অতি- 
ব1হনানস্তর গোকর্ণে সমাগত হইলেন || ৫ ॥ তথায় স্নান করিয়া, প্রথম গ্রাচীনে বিশ্বত্র্ 
ঈশ্বরের পৃগা*মাধানান্তে অপর প্রাচীনে কামেশ্ব.রর 'জর্শনার্থ প্রয়াণ করিলেন | ৬॥ তথায় 

শান ও ভগবান শঙ্করের দৃর্শনানন্তর পূজা ক রযা, মহানলিলে পুগুরীকের সন্দর্শনার্থ সমাগত 
হইংলন।। ৭ ॥ এবং সেইস্কানে স্ান ও পিতদেবগণের মম্তর্পশ সমাধানপূর্র্বক, পুগুষীকের 
পুজা ও দিবসত্রয় বাদ করিয়া ॥ ৮॥ পরে বিশাখযূপে ভগব'ন্ অজিতের দর্শন এবং তদদনস্তর 

ক্ষ্ণাতীর্থে ন্বন করিয়া, ত্রিরাত্র বন করলেন ॥৯॥ তত্পরে হংসপর্মে তগতান হংনকে 
দর্শন ও পূজা করি, অখওক্সরূপ অচ্যুতের সন্দর্শন,ধ পয়োকী:ত সমাগত হইলেন ॥ ১০ । 
পয়োষ্ীর নলিলে স্নান ও অখওশ্বব্ূপ অচু তের পুজা করিয়া, কুম রিলের দর্শন এ [ঘতত্তায় 
গমন করলেন ॥। ১১॥ তথায় নান ও দেবগণের ঈশ্বর কুমারিলের পুক্না করিহ1, বাঁলখিলা-. 
নামক মহর্মিগণ কর্তৃক আরাধ্যমান হুঈয়।, পাপপ্রণাশন অযৃততীর্থে সমুপস্থিত ইই.লন|। ১২॥ 
যেখানে দেবী সুরভি দেবগণের প্রিয়পম্পাদন ও" জগতের হিতনংসাবনমাঁনদে আপনার পুত্রী 
কল্যাণী কপিলায়ে স্বজন করিয়াছিজ্ন, | ১৩॥ সেই দেবহ্দ্দে কৃতাভিযেক হইয়।, ভক্তি- 
সহকারে যথবিধাঁনে পরমকল্যাণন্বরূপ বিধাতার পুজা করিলেন ॥ ১৪1 ততৎ্পরে 
মহ'মতি প্রহ্বাদ প্রজপতির কলিত মণিমান্নামক তীর্ধবরে গমন করিম!» কুঙাভিষেক 
হইয়। | ১৫॥ দেঁবগ-পশ্বর প্রজাপতি ্রন্মর দর্শন এবং বিধনান্সাযর়ে তত্তৎ 
দেবপতার পুজা সমাধ'নপুর্বক || ১৬। ছয় র.ত্রি তথায় অবস্থানানভ্তর মণৃনশ্দিণীতে 
সম গত হইলেন। এবং মধসলিলে কৃতাভিষেক হইযা, চক্রধর হর ও শুলধর গোখিন্দকে দ্শন 
করিলেন ॥ ১৭ ॥ 

টি 
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নারদ উবাচ। কিমর্থং ভগবান্ শভুর্দধারাথ ্ুদর্শনং। শৃলং তথা বাসুদেবে। মমৈ 

তদ্ব্ূহি পুচ্ছতঃ | ১৮। 
পুলস্ত্য উবাট। শ্রা্নতাং কথরিষ্যামি কথামেতাং পুক্লাতনীং। কথর়ামাস্ তাং বিষুত্ভবিধ্যাম- 

বনৌ স্ুয়া ॥ ১৯ জলোন্তবেো নাম মহান্য়েন্ত্রে ঘোরং স তগ্ত। তপ উগ্রবীর্য্যঃ 1 আরাধয়ামাস 

বিরঞ্চিমারাৎ স ভস্য তু বয়দে। বভৃৰ || ২* | দেবাম্থরাপামজয়ো। মহাহবে নিজৈম্চ শঙ্মৈ- 
বমরৈরবধ্যঃ। অনন্তলত্ঘোর্ন তু ব্রদ্ষণঃ পুর। ন যাতি শাপৈঃ শমমেষ শক্তঃ ॥ ২১ ॥ এবং- 
প্রভাবে! দগ্পুজবেধসৌ দেবান্ মহ্ষীন্ নৃপতীন্ সমঞ্রান্। প্রবাধমানে| বিচচার ভূম]াং সর্ব: 
ক্রিয়া: প্রাক্ষিপহরনুর্তিঃ || ২২।। ততোহমর়। ভূমিতটে নিষগ্রী। জগ্ম্ঃ শরণ্যং হরিমীশিতারং। 
তৈশ্চাঁপি সার্ধং ভগবান জগা হিমালয়ং যত্র হরম্িনেত্রঃ || ২৩।। সংমজ্্রা দেবর্মিহিতং চ 
কার্ধযং মতিং ত কৃত্বা নিধনায় শত্রোঃ। নিক্বাধুধৌ তাবপি পর্ধযটংতৌ দেবাধপোৌ চক্রতু- 
রুঞরকর্পণ | ২৪ ॥ ততশ্চ পৌ। দাঁনবৌ বিষুংশর্কোৌ সমায়াতৌ হস্তকামৌ স্ুরেশৌ । মন্বাজেঘ় 
শক্রভিরধোররূপৈর্ভয়াভোয়ে নিক্নগায়াং বিবেশ || ২৫।। জ্ঞাত! প্রবিষ্টং তিিদিবেন্ত্রশক্রং নদীং 
বিশাঁলাং দ্বিজ মৎ্স্কপূর্ণাং। তীরং সমাশ্রিতা স্থিতৌ ছি দেবো  গ্রচ্ছন্নমূর্তী সহসা বভুবতুঃ ২৬ 
দিবং সমীক্ষন্ স্হস! কাতরাক্ষে। ভুর্সং হিমাদ্রিং সহসা! বিবেশ || ২৭॥॥ মহীধশৃঙ্গোপরি বিষুর- 
শড়্ বংত্রম্যমাণং শ্বরিপুং চ মত্বা। বেগ!ছতো ছক্রবতৃঃ সশমৌ। বিষুস্তিশুলী গিরিশ্চ চক্রী ॥২৭। 
ভাত্যাং ল দৃইফিদশে!ত্মাভ্যাং চক্রেণ শুলেন বিভিন্নদেছঃ। পপাত শৈলাতপনীয়বর্ণে। 

নারদ কহিলেন, ভগবান্ শস্ভু কিজন্য জ্দর্শন ধারণ করিলেন এবং বাহ্ছদেবইব! কিজন্ 
শূলধারী হইলেন, বর্ণন করুন ॥ ১৮॥ 

পুলন্ত্য কহিলেন, এই পুরাতনী কথ কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন । ম্বয়ং ভগবান্ বিষু পক 
ইহ! বর্ণন করিয়াছিলেন ॥ ১৯ ॥ জলে:স্ভব নামে বিখ্যাত অতীব উৎ্কক ট বীর্ধযসম্পন্ন মহাস্থরেন্্ 
ছিল। সে ঘোর তপোন্ষ্ঠান সহকারে আরাধন। করিলে, কমলযোনি তুষ্ট হইয়া, তাহাকে এই বর 
দিলেন, ॥ ২০ ॥ মহাসংগ্রামে স্ুযান্মরগণ তোমারে জয় এবং দেবগণ স্বস্ব অগ্র ঘ্'রাও তোমারে 
বধ করিতে পারিবেন ন1। এইরূপে জলোন্তব ব্রন্মার বরে অনন্ভলজ্্য শাপপ্রভাবেও কোনমতেই 
পু্যদন্ত বা নিরস্ত হয় নাই $২১। সমুদায় নরপতি ও খধি-দ্গকে প্রবাধিত করিয়া, পৃথিবী-ত 
বিচরণ করত, সমস্ত ক্রিয়াকলাপ প্রক্ষিপ্ত কগিল। ২২ ॥ তদ্দর্শনে অমরগণ ভূমিতটে নিষগ ও 
সকলের ঈশ্বর বিষুর শরণাপন্ন হইলেন। তিনি তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া, যেখাঁনে ত্রিলোঁচন 
বিরাজমান হইভেছেন, সেই হিমালয়পর্বতে গমন করিলেন 1২৩ ॥ তথায় দেব ও খধিগণের 
হিতকর কার্ধ্য মন্ত্রণ! করিয়া, শক্রর সংহা র্থ কৃতসংকল হইয়া, হুরিহর উভয়ে আমুধবিসর্জন- 
পূর্বক পর্যটন করিতে লাঁগলেন। এবং উগ্রকর্্মনাধনে প্রবৃত্বহইলেন ॥ ২৪ | তাহারা উভয়ে 
জ্ত্নগণের ঈশ্বর এবং ঘে'ররাপ শক্রগণও তাহা দগকে জয় করিতে পারে না। তাহার হস্তকাম- 

হইয়া! আগমন করিতেছেন, ভাবিয়।, অস্থরপঠত জলোস্তব বিশাল সলিলে প্রবিষ্ট হইল ॥ ২৫॥ 
সেই ত্রিদদিবেন্দ্রশক্র মৎস্যপূর্ণ বিশালানাস়ী নদীগর্ভে প্রবেশ কল্ধিয়াছে জানিতে পারিয়, তহার! 
উভয়ে তীরদেশ আশ্রয় করিয়। রহিলেন এবং ৬তক্ষপাৎ, প্রচ্ছন্রমূর্তি হইলেন ॥ ২৬॥ তখন অসুর 
্ব্গাভিমুখে দৃষ্টি সঞ্চ,রণ করিয়া, কাতরলোচনে তৎক্ষণাৎ ছুর্গম হিমাত্রিতে প্রবেশ করিল ॥ ২৭ 
তন্দর্শনে তাহার। উভয়ে বিবেচন! করিলেন, শক্র হ্মালয়শূঙ্গের উপরিভাগে সবেগে ভ্রমণ 
করিতেছে । এরূপ বিবেচন। ফরিগা, বিষণ ঘ্রিশুল ও মহাদেব চক্রধারণপূর্রক মহাবেগে ধাখমান 
হইলেন ॥ ২৮ ॥ এবং তথ.য় তাঙ্থাকে দর্শন করিয়া, চক ও শুল দ্বারা তাহার দেহ বিচ্ছিন্ন করিয়া 
ফেলিলেন | তখন পে পর্বত ইইতে পড়িদ্বা গেল। তাহার বর্ণ তপনীয় সৃশ | স্থতরাং, পতন 
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যথান্তরিক্ষান্ধি মনব্যতারা॥ ২৯ ॥ এবং ত্রিশুলঞ্চ দধার বিষুশ্চকং জিনেআোহপারিহ্দ নার্থং। 
যন্ত্রাপ্যলৌ শৃলভবাতিঘাতাদ্ধরাং পপাতাথ ধরাচলেক্স্াৎ ॥ ৩ ॥ জলোস্তবশ্চাপি জলং বিষুচ্য 
জ্ঞাত্বাগতো শঙ্কররান্দেবৌ। তৎ প্রাপ্য তীর্থং ভ্রিদশাধিপাভ্যামুপোধিতং টত্যপতিঃ দ্বপু- 
দ্ধয়ে। উপোধ্য ভজ্যা হিমবস্তম[গান্দ,&,ং গিরীশং শিববিষুমার্গং | ৩১ ॥ তং সমভা্চয বিধি- 
বন্দনা দানং ছিজাতিযু। বিতন্তাহিমবত্যোশ্চ ভূগুতূঙ্গং জগাম স£॥৩২॥ যত্রেখ্বরো দেৰ- 
বরস্য বিষ্োঃ প্রাদাধথাঞ্গং শ্রবরাধুধং বৈ। চিচ্ছেদ যেনারিবলঞ্চ শঙ্করে! বিজানমানোস্ববলং 
মহাত্বা ॥ ৩৩ ॥ 

ইতি ভ্রীবামনপুরা.ণ প্রহলাদতীথযাত্রায়াং জলোত্তববধে! নামৈকাশীতিতমোহধ্যারঃ ॥ ৮১৪ 

দ্বযশীতিতমেোহধ্যায়ঃ। 

নারদ উবাচ। ভর্গবন্ লোকনাথায় বিষবে বিষমেক্ষণঃ। কিমর্থমাধুধঞ্চক্রনদতব লেক 
পৃজিতং ॥১ ॥ 

পুলন্ত্য উবাচ। শৃণুপাবহিতো! ভূত্বা কথাযেতাং পুরাতনীং। চক্র প্রধানসংবন্ধাং শিৰ- 
মাহাত্ম্যবন্ধিনীম্ ॥২॥ আপীদ্ছিজাতিগ্রবরো বেদবেদাঙ্গপারগঃ । গৃহাশ্রমী মহাঁভাগে। 
বীতমন্দযু রতিম্থতঃ ॥ ৩ ॥ তস্যাত্রেয়ী মহাভাগ। ভার্য্যাপীম্ছীলম্মত। | পতিব্রত। পতিপ্রাণ! ধর্ম 
শীলেতিবিশ্তত] | ৪ ॥॥ মুনেম্তপ্যানপত্যস্য খুতৃকালাভিগামিনঃ | সংবতৃব স্তৃতঃ জীমানূপমন্থ্য- 
রিতিশ্রুতঃ। তং মাতা মুনিশান্দুল শালিপি্টরদেন বৈ। পোষয়াম।স) দদভী ক্ষীরমেতদ্ধি 
দুর্গতা ॥ ৫ ॥ সোজানানোন্য ক্ষীরস্য ্বাছুতাং পর ইত্যথ। সংভাবনামপ্যকরে চ্ছ।পিপিষ্ট্- 

সময়ে বোধ হইল ষেন মন্ষ্যতারক অস্তরীক্ষ হইতে ধরাতল আশ্রয় করিল & ২৯॥ এইরূপে 
শত্রসংহারার্থ বিধু ত্রিশূল ও হর চক্র ধারণ করিয়াছিলেন । জলোস্তব শূলের জভিঘ.তে যেখানে 
শৈলেন্ত্র হই.ত পৃথিবীতে পতিত হুইল ॥ ৩*॥ শঙ্কর ও বান্থদেব উভরে তথায় গমন করিয়া- 
ছিলেন, জানিয়।, প্রহলাদ আন্মশুদ্ধির মানসে সেই তীর্থ প্রাপ্ত হইয়!, তক্তিনংধকারে তথায় বাদ 
করিয়া, পরে শঙ্কর ও বান্থদেবের দর্শনার্থ হিমালয়ে গন করিলেন ॥ ৩১ ॥ এবং বথাবিধি 
তাহাদের অর্চনা করিয়া, ত্রান্মণদিগকে দান করত, বিভন্তা ও হিমালয় এই উদ্ধয়ের মধ্যে 
ভগুতুঙ্গে সমাগত হইলেন ॥ ৩২ ॥ যেখানে ভগবান্ শস্তু দেববর বিষুঃকে প্রবয়ায়ধ চক্র প্রদান 
করিয়।ছিলেন। যাহ! দারা তিনি স্বয়ং অর।তি সকলকে সংস্থায় করেন ।। ৩৩1 

ইতি প্রীবামনপুরাণে জলোত্তববধনামক একাশীতিতম অধ]ায় ॥ ৮১। 

নারদ কহিলেন, ভগবন্ ! ভগবান্ ত্রিলোচন কিঅন্য লে।কপতি বান্ধদেবকে লে কপুঙ্দিত 

চক্রামুধ প্রদান করেন 11 ১ ॥ - 

পুলস্ত্য কহিলেন, অবহিত হুইয়া, চক্র প্রধানপন্বদ্ধিনী, শিবনাহাস্ত্যবঞ্ধিনী এই পুরাতনী কথ। 
শ্রবণ করুন ॥ ২॥ বীতুমন্ত্য নামে বেদবেদাঙ্গপারগ, গৃহাশ্রমী, মহাভাগ শ্রেষ্উজাতীয় এক 

ব্রাহ্মণ ছিলেন ॥ ৩ ভাীর ভার্ধ্যা মহাভাগ। জন্রেয়ী শীলসম্মত', পতিব্রতা, পতিগতজীবিতা 

ও ধর্ঘসমন্থিতা, বলিয্না, (খ্যাতি লাভ করেন ॥ ৪॥ ব্রাক্ধণের পুত হয় ন'ই। তজ্জন্ত, খতু- 

সময়ে অভিগধন ঝরাতে, উপমন্য নাঁমে বিখ্যাত প্ীমান্ পুত্রের জম্ম হয়। হে মুনিশার্দ.ল! 
তদীয় জননী অতিশয় দরদ্রা ছিলেন। তজ্ন্ত, ক্ষীর বলিয়॥ শ/লপিরল প্রদ।ন করত, পুত্রের 

পোষণ করিতে লাগিলেন ॥৫॥ উপমনুযু ক্ষীরের স্বাদ কখন অবগত ছিলেন না। স্ৃতরং, 
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সেপি হি॥৬॥ সত্বেকদাীলমং পিত্র' কুত্রচিদ্দিজবেশ্মনি। ক্ষীরৌদনঞ্চ বুভূজে শ্রন্ধয়। প্রাণি- 
পুইিদং ॥ ৭ &॥ সলবাহুপমং স্বাছুং ক্ষীর থবপুত্রহঃ। মাত্র। দত্বং দ্বিতীয়েক্কি নাদত্তে পিষ্ট- 
কারিতং॥৮॥ রুরোদ চতথ। বাল্যাৎ পাধোর্থং চাতকে। যথা । তং মাত রুদংতং প্র।হ 

বা্পদ্দগদ1 গির। & ৯॥ উমাপতৌ পশ্ডপতৌ। শূলধারিণি শঙ্করে । অগ্রসন্্রে বিরূপাক্ষে কৃতঃ 
ক্ষীরেণ ভোজনং ॥ ১০ যদীচ্ছসি পয়ো ভোক্ত,ং সদ্য পুষ্টিকরং স্ৃত। ভদারাধয় দেবেশং 

বিরূপাক্ষ* ত্িশ্ালনং || ১১।। তশ্মিংঘ্ত্টে জগন্ধায়ি নর্বকল্যাপদাগ্িনি। প্রাপাতেমৃতপায়িত্বং 
কিং পুনঃ ক্ষীত্রভোজনং ॥ ১২ ॥ স মাতুর্বচনং শ্রুত্বা চোপমন্যন্ততোত্রবীৎ। কোহয়ং বিরপাক্ষ 
ইত ত্বয়ারাধাস্ত কীতিতঃ ॥১৩।॥ ততঃ স্থতং ধশ্বশল! ধর্মাঢ্যং বাক্যমত্তরবীৎ ॥ ১৪ ॥ 
ধোয়ং বিরূপাক্ষ ইতি শ্রয়তাং কথয়ামি তং। অপীন্মহানুরপতিঃ শ্রীঙ্গাম ইতি বিশ্রুতঃ ॥ ১৫ ॥ 

যেনাত্রধ্য জগত সর্বাং শ্রীদামা বিষ্ণব্ৎ পুরা। নিঃভ্রীকাত্ত ভ্রয়ো! লোকাঃ কৃঙাস্তেন 
ছুরাত্মন) ॥ ১৬ ॥ শ্রীবৎসং ৰাস্থদেবসা হর্তমিচ্ছন্ মহান্ুরঃ। তদ্য ছু্ং স 
ভগখানাতপ্রায়ং জনার্দনঃ॥ ১৭ | জ্ত্ব। তন্্য বধাকাজ্ষী মহেশ্বরমূপীগমৎ। 
এতন্মিস্তরে শল্তুর্যোগমৃতিধরোব্যয়ঃ ॥১৮॥ তস্থৌ হিমাচল প্রস্থমাশ্রিত্য শরক্ষভূষিতং । 
অথাভ্যেতা জগন্নাথ, সহতঅরশিরণং বিভুঃ ॥১৯॥ আন্াধয়ামাস হরি ন্বয়মায্মানমাম্্রনা | 

আসীঘর্ষসহম্রত্ত 'পাদাংগুষ্টেন তদিগরৌ ॥ ২০ ॥ গৃণন্ সনাতনং ব্রহ্ম যোগিধ্যেয়মলক্ষণং | 

ততঃ গ্রীতঃ প্রতুঃ প্রাদাদ্বিষ্ণবে পরমং পদং।' ২১॥। প্রত্যক্ষতেজপা পুক্তং দিব্যং চক্রং স্থুদর্শনং। 
পাশ শিলা 

০৯ সপ 
সস পপ পপ আপ পা সপ ০ ্ সর রস” পপ সর এ লজ বর উপ 

ছগ্রবোধেই দেই শালিপিষ্টরসে অতিমার ভণ্ত করিতেন ॥ ৬ ॥ একদা! তিনি পিতার সঠিতি 
কোন ত্রক্গণের গৃঙ্কে প্রাণিপুষ্টি পদায়ক ক্গীরে"দন শন্ধাপূর্বক ভোজন করিলেন ॥ ৭॥ নেই 

অনুপম স্বাছু ক্ষীর.পান করিযা, দ্বিতীষ দিন জননীর প্রণত্ত পিষ্টকা রত আর গ্রহণ করিলেন 
ন1॥৮॥ বালান্মভাব প্রযুক্ত, জলার্থী চাতকের ন্যায়, রোদন করিতে ল'গিলেন। 

তদ্দর্শনে জননী বাম্পগদ্গকক বচনে তাহারে কহিতে ল'গিলেন ॥৯ ॥ যিনি উমাপতি ও 
পশুস্তি, যিনি শূলবাঁসী ও বিকুপাক্ষ, মেই শঙ্কর প্রসন্ন না হঈলে, ক্ষীরভোজনের সভাঁবনা 
কোথায় 2॥ ১০ ॥ অতএব বস! যর্দি সদ্যঃপুষ্টিকর ক্দীরতোজনের ইচ্ছ! কর, ত'হ। হইলে, 
দেবগণাধিপতি ত্রিপাক্ষ ভ্রিণূলীর আরাধন1 কর ॥১১॥ তিনি সর্বকলশণ বিধ'ন করেন 
এবং সমুদায় জগৎ ব্যাপ্ত ক'রয়1! অ'ছেন। তিনি তুষ্ট হইলে, ক্ষীরভোজনের কথ! কি বলিব, 
অমৃহও পান করিতে পার|যায় ॥ ১২ 

উপমন্থ্য জননীর কথ! শু নয়া, কহিতে লগিলেন, তুমি বাহারে পূজ। করিবার কথ। বলিলে, 
সেই বির্ূপাক্ষ কে? ॥১৩॥ 

ধর্মীশীঃ1 অ ত্রেয়ী ধর্খাট। বাক্যে উত্তর কঠিলেন ॥ ১৪1 যিন কই বিপ্রপাক্ষ, বলিতেছি, 

অবপ কর। প্রীদাম ন'নে বিখাাত মহাস্ত্রপতি ছিল ॥ ১৫ এ ছুরান্থ। দানব বিষুর ন্যায়, 
সমুদয় জগৎ ভ্রমণ করিয়া, জোঁকসকলকে শ্রীহান ঝরিয্া, তুলল ॥১৬॥ অনস্তর বাস্থদেবের 
প্রীবত্ল হয়ণ করিতে অভিঙগাধী হইলে, তগবান্ চ্ছ দুষ্টর অভিপান্ধ ॥ ১৭॥ অবগত হুইয়া, 
তদীয় নিধনমাধনমানপে মহেখবদকাশে গণন কগ্সিলেন। তৎকালে অবিনাশী শল্তু যোগমূি 
ধারণ করিয়া ॥ ১৮॥ হিমালয়ের শ্রক্ষভূষিত- প্রস্থদেশ আশ্রয় করিয়াছিলেন । জগন্নাথ বিষুঃ 
তথায় অভ্যাগত হুইপ, সেই সহআশিরা সর্বব্যাপী । ,৯॥ আত্ম্বরপ মহাদেবের আঘাধনার 

প্রবৃত্ত ংইলেন। তত্প্রসঙ্গে প।দাঙ্ষ্ঠে অধিষ্ঠান করিয়া, বর্ধলহত্র অ'তব,হিত কক্জেলেন ॥ ২০॥ 
এবং যোগিগ ণর প্যেয়, লক্ষণহ্থীন, সনাতন বর্ষের জপ করিতে লাগিলেন । তখন প্রভু মহাদেব 
প্রীত হইয়া, বিষুরছে পরনপদ প্রদ!ন ॥২১॥ এবং প্রত্যক্ষ €হজে বিশিই দিব্য চক্র গুদর্শন 
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তদ্দত্ব। দেবদেবায় সর্বাভৃতময়ঃ প্রভুঃ ॥২২।। কানচক্রনিভং চকং শঙ্কর? বিষুমব্রবীৎ। 
বরাযুধং হি দেবেশং সর্ব্বাযুধনিবর্থং ॥ ২৩।। ম্ুদর্শনং দ্বাদ্শারং ষগ্ন;ভিদ্বজবজ্জবে । আরাৎ 
সংস্থ।ত্বমী তত্র দেবা*মাসাশ্চ রাশয়ঃ || ২৪ | শিানাং রক্ষণার্থায় সংস্থিত1 খতবশ্চ ষট_। আঃগ্নঃ 
লোমন্তথ। মিত্রে।'বরুণশ্চ শচীপতিঃ || ২৫ ॥ ইন্্রগ্রী বাপ্যথে। বিশ্বে গ্রজাপতয় এব তু । বাুস্চ 
বলবান্ দেবো বৈদে। ধন্বগ্তকিস্তথা || ২৬ | তপন্যশ্চ তপশ্চে গ্রে দ্বাদশেতি প্রতিঠিতাঃ | 

চৈত্রা?্যাঃ ফাল্তনংতাশ্চ মাপান্তত্র প্রতঠিতাঃ ॥২৭।| তদেনমাদায় টিভোরখাবুধং শক্রং 

স্রাণাং জহি মারবিশঞ্ষিতঃ। অমোঘ এষোহঘররা্রপূজিতো। ধতে। ময়! মন্ত্রগতস্তপোবল:ৎ ॥২৮॥ 
ইতুযক্ত। * ভুনা বিধুম্ততে। বচনমব্রবীৎ। কথং শত্তে। বিজনীয়।মমোঘং মোঘমেব চ।। ২৯।। 

যথামোঘং |বভে| চক্রুং সর্বত্র! প্রতিসংহতং। জিজ্ঞ:সার্থৎ তবৈবেহ গ্রক্ষেপ্পামি প্রতী- 
চ্ছ মে ।৩০ || তথ্থাকং বাশ্দেবশ্য নিশশ্যাহ পিনাকধকৃ। যদ্যেবং প্রক্ষপশ্েত নির্বর্বশং- 
কেন চেতপা। ৩১।। তন্মছেশ'নবচলং শ্রুত্রা তিষুঃ স্ুদ্র্ণনং। মুমোচ তেজে জিজ্ঞাুঃ 
শঙ্করং প্রতি বেগবান্ || ৩২ ॥ মুরাফ্িকঃবিভ্র্ং চঞ্মভ্যেত্য শুলিনং | ব্রিধা চকার বিশ্বেং 

যজ্জেশং যজ্রঘাজ কং।। ৩৩। হত্সং হরিস্িধাতুতং দৃঈ। তুর্ণং মহাভূজঃ। ব্রীড়াপপ্রতদেহস্ব প্রনিপাত- 
পরোহভবৎ ॥ ৩৪ ॥॥ পাদপ্রণামনিরতং বীষ্ষ্য দমোদরং ততঃ । প্রহ প্রীতফন:2 শ্রীঘানু- 
তিষ্টেঠি পুনঃ পুন11 ৩৫ ॥ শ্রাকুভোমং মহাভাগ বিকারে। ব্রক্মণে। মম ॥ নিকৃতো ন স্বভাবে 
মে মচ্ছেদ্যোইদ্াহা এব হি1।৩৬।। তরদ্দেতানীহ চক্রেণ ভ্রীণাংগানীহ কেশব। কৃতানি তানি 
স্পা পাপা পা পি পাপা ীসপিসসপস্পীাপ টানে দিত 

প্রদান করিলেন। সর্বহতময় মহাদেব দেবদেব বহ্থদেবকে সেই ক।লচক্রসণৃশ চক্র দান 
করিয়া, ক'হলেন, হে দবেশ! এই বরঘুধ সর্ধারুথবিনাশক ॥২২1২৩।। ইহার নাম 
সুদর্শন | ইহ| ঘ'দশ অর ও ছয় নাভিপম্পন্ন এবং অতিমাত্র বেগবি শষ্ট। এই নকল দেবতা, 
হাঁশি ও মাপসমূহ ই£.ত সন্নিহিত হইয়া আছে ।২৪ || ছধ ধতুও খিষ্টগণের সংরক্ষণার্থ 
ইহাতে অধিষ্ঠান করিতেত্ছ। তন্মপ্যে, অগ্নি সেম, মিত্র, বরণ, শচীপতি উন্দ্র।। ২৫1 বিশ্ব 
দেবগণ ও প্রক্াপতি সণ, বলণ!ন্ বযু, দেবৈদ্য ধন্বগ্ুৰি। ২৬।॥॥ তপন্ত ও তপ, এই দ্বাদশ 
দেবত', ঘ্ব'দশ অরতে প্রঠিিত আছেন। তদ্ যভীত, ঠৈত্র হই:ত ফাল্গুন পর্যান্ত মাসসকলও 
অধিষ্ঠান করিতেছে ॥ ২৭॥ তুমি এই অ.নুধ গ্রংণ করিয়', অধিশঙ্ষি ভচিত্তে স্থরশক্র সকলের 
সংহারকর। ইহ. কোন কালেই ব্যর্থ হয় না। আমরা ইহার পুক্জা করেন। আমি 
তপোবলে এই মঞ্জগত অন্জ ধারণ করিয়াছিলাম || ২৮ || 

শত্তু এই কথ! বলিলে, বিষুঃ উত্তর করিলেন, হে শঙ্কর! «ই মন্ত্র অবার্থ কি ব্যর্থ, তাহা 
কিরূপেজানব?॥২৯|॥ হেনিভো! এই চক্র সর্ধনর অপ্রতিদংহত ও অংম।ঘ কি, না, তাহ! 
গাঁনব র জগ্ত আপনারই উদ্দেশে গুক্ষেপ করিব । অ.পনি প্রতিগ্রহ করুন || ৩০ 

পিন|কথৃক বানুদেবের এই কথা শুনিয়া, কহিতে লাগত্ন, যদি ইহাই তোমার অভিমত 
হয়) তাহ। হইলে, 1নর্বিশংক চিত্তে প্রক্ষেপ কর || ৩১ || 

মধ্শ্বরক বচন আকর্ণন করিয়া, বিষুত তেজঃ পরিজ্ঞাত হইবার মননে তাহার উদ্দেশে 
সবেগে স্থদর্শন মোচন করিলেন ॥ ৩২ ॥ চক্র মুরারির কওচ্যুত ₹ইয়া, শূলধারির অভমুখে 
গমন করিয়া, সেই যুজ্ঞযাজক, যজ্জেশ্বর, পশুপ তকে তিন থণ্ড করিয়। ফে লল ।॥ ৩৩।। মহাবাহু 
হর মহাদেবকে তৎক্ষণাৎ ঠিধাভুত দর্শন করিয়া? জজ্জার উপপ্রতকলেবর হইয়া, গুণিপাত- 
পরায়ণ হইই,লন ॥ ৩৪ || শ্রীান্ পশুপতি দামোদর.ক পাদঞগুণামনিরঃ্ত নিরীক্ষণ করির়।, 
প্রীতমন] হইয়া, বাঃম্ব,র,উথান কর, বলিয়া, কহিতে লাগিলেন || ৩৫। মহাভাগ ! আঘার 

এই বিষ্কার প্রাকৃত, শিকৃত নহে । আমি স্বভাবতই অক্ছ্দ্যে ও অদাশ্য।। ৩৬ | অতএব, 'হ. 
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পুণ্যানি ভবিষ্যস্তি ন সংশয়ঃ || ৩৭ || হিরণ্যাক্ষস্ততো! হোষ ল্ুবর্ধাক্ষম্তধা পরঃ | তৃতীয়! বিশ্ব- 
রূপাক্ষআ্রয়ে! মে পুণ্য নৃণাং || ৩৮ | উত্তিষ্ঠ গচ্ছম্ব বিভে।' নিহস্তঞ্চ হমারিণং | ছ্রিদামানং 
তং জ্ঞ'ঘা নলাফ়িব্যত্তি দেবতাঃ॥ ৩৯।। ইত্যেবমুক্তে। ভগবান্ হরেণ 'গরুড়ধবজঃ। গন্বা 
শ্থরগিরিপ্রস্থং শ্রীদামানং দর্শ হ।। ৪০ || তংদৃষ্ট। দেবদপর্রং দৈত্যং দেববরো হরিঃ। মুমোঁচ 
চক্রং বেগা্যং হতোদীতি ক্রবন্ বিভূঃ ॥ ৪১॥। ততগ্ত তেনাপ্রতিপৌরুষেণ চক্রেণ দৈত্যস্য 
শিয়ো নিকৃত্বং ৷ সংহছি্নশীর্ষো নিপপাত শৈলাদ্বজ্র হতং শৈলশিরে। যখৈব।। ৪২ ॥| তন্মিন্ হতে 
দ্েবরিপো স্ুর!রিরীশং সমান্সাধ্য বিরূপনেত্রং | লব্ধ চ উক্রং গ্রবর়ং মহাযুধং জগাঁম দেবে! নিলয়ং 
তপে শিধিম্।13৩|। দোয়ং পুত্র বিরূপাক্ষে। দেবাদবে। মহেশ্বরঃ । তমারাধয় চেৎ সাধে ক্ষীনেণে- 
চ্ছসভোজনং ॥ ৪৪। তন্মাতুর্বচনং শ্রত্বা বীতমন্থ্যন্থতো! বলী। তমারাধা বিরূপাক্ষং 
প্রাপ্ত ক্ষীরেণ ভোজনং ॥ ৪৫1| এতত্বয়োক্তং পরমং পবিত্রং সংছেদনং পাপতরোম্ম,রারেঃ। 
তীথঞ্চ তত্রৈৰ মহু!স্থরে! বৈ সমাসসাদাথ ম্বুপুণ্যছেতোহ ॥ ৪৬ ॥। 

ইতি শ্রীবামনপুরাণে বামনপ্র ছুর্ভাবে শ্রীদামচরিতং নাম দ্বশীতিতমোহ্ধ্যায়ঃ || ৮২ || 

ভ্রযশীতিতমোহধ্যায়ঃ | 

পুলভতয উধাচ, । তশ্মিংস্তীর্ঘবরে ন্নাত্বা দৃষ্ট) দেং ভ্রিলোচনং। পুজজিতাঁ নুবর্ণাক্ষং 
নৈমিষং প্রযযৌ কতঃ॥১॥ তত্র তর্থসহআাণি তিংশৎ পাপহ্রাপি চ। গোমত্যাঃ কাঞ্চনাক্ষাশ্চ 

কেশব! তুম যে চক্রপ্রহ বে এই তিন অঙ্গ বিধান করলে, এই সকল পরমপবিত্রতা বিধান 
করিবে, সনোহ নাই ॥ ৩৭ || ইহা! হঈতে যথ ক্রমে হিরণযাক্ষ, ন্ুবর্ণাক্ষ ও বিশ্বরূপাক্ষ প্রানুভৃতি 
হইয়া, মন্যামাত্রেরই পুণ্য লমুখ্পাদদন করিবে || ৩৮।॥ হে বিভে!! অধুন] উথান করিয়া, 
মদীয় অৰি শ্রদামকে সংহার করবার জন্ত গমন কর। দেবগণ ত'হাকে নিহত জানিয়া, 
আমোদিত হউন ।। ৩৯।। 

মহাদেব এইরূপ বলিলে, ভগবান্ গরুপ্বধ্বজ স্ুরগিরিপ্রস্থে গমন করিয়া, শ্রীদামকে 
অবলোকন করিলেন ॥ ৪০|| দেববর পর্বব্যাপী হরি সেই দেবদর্পঘ্র দৈত্যকে দর্শন করিয়া, 
ভূমি হত হইলে, বলির, মহাবেগবান্ চক্র প্র য়াগ করিলেন | ৪১ ॥ তখন সেই অপ্রতিপৌরুষ 
চক্র দৈত্যের মন্তক ছেদন করিয়] ফেলিল। মস্তক ছিন্ন হইন্সে, সে, বজ্রাহত শৈলশিখরের 
ন্যায়, পর্বত হইতে পতিত হইল ॥ ৪২॥ দেবরিপু শ্রীদাঁম নিহত হইলে, ভগবান্ মুরারি 
বিরূপনেত্র মহাদেবের আরাধন1 ও সেই মহ্থাযুধ প্রবর চক্র লাভ করিয়া, স্বকীয় নিলয়ে প্রস্থান 
করিলেন ॥ ৪৩॥ বৎন! দেবদদেব মহেশ্বর বিরূপাক্ষ এববিধপ্রভাববিশিত । যদ্দি ক্ষীর- 
ভোজনের ইচ্ছা থাকে, তাছার আরাধনা কর ॥ ৪৪ ॥ 

জননীন্ন এই কথ! শুনিয়া, উপমন্্য বিরূপাক্ষের আরাধনা করিয়া, ক্ষীব্রভোঞজন প্রাপ্ত 
হইলেন ॥ ৪৫ ॥ মুরারির এই আখ্যান তোমার নিকট কীর্তন করিলাম। ইহা পরমপবিত্র 
ও পাপরপ তরুর কুঠারস্বরূপ। মহাস্থর প্রহ্লাদ পরমপুণাসঞ্চয়কামনায় তথায় সেই তীর্থে 
উপনীত হইলেন ॥ ৪৬। 

ইতি শ্রীবামনপুরাণে শ্রীদ1মচগিতনামক ঘ্্যশীতিতম অধ্যায় ॥ ৮২॥ 

পুলন্ত্য কছিলেন, প্রহ্লাদ সেই তীর্থবরে স্নান, ফেব জিলোচনের দর্শন ও স্মবর্ণাক্ষের পূজা 
করিয়া, পরে নৈমিষে গমন করিলেন ॥১॥ তথায় গুভদায়িনী গোমতী ও কাঞ্চনাক্ষী, গই 
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শুতদারাশ্চ মধ্যতঃ ২ ॥ তেধু ন্াত্ব।চ্চায দেবেশং পীতবালসমচ্যুতং। খধীনপি চ সংপু্য 
নৈমিষারণ্যবাসিনঃ || ৩।॥ দেবদেবং তথেশানং সংপুজ্য বিধিনা ততঃ। গন্বায়াং গোঁপতিং 

রং জগাম লমহাস্থর: || ৪ || লাত। ত্রদ্মতড়াগে তু কৃত্বা চাস গুদজ্িণাংঃ। পিওনর্বপণং 
পুপ্যং প্তিণাং সচকারহ | ৫॥। উদপানে তথা স্াত্ব। তত্রাভার্চা পিতৃন্ বশী। গদাপাণিং 
সমভ্যর্চ্য গোপতিং চাপি শল্করং ॥ ৬।। ইন্দ্রতীর্থে তথ স্বত্ব! সন্তর্প্য পিত়দেবভাঃ। মহানদী- 
জলে ন্াত্বা সরযু্চ জগম সঃ ॥৭॥ তল্যাং ্নাত্বা সমভায্চ্য গোপ্রতাঁরং কুশেশয়ং। উপোব্য 
রজনীমেকাং বিনয়াবনতো। যযী ॥৮।। স্বাত্বা চার্চয রজন্তীর্থে দত! পিগপিতৃস্কথা। 
দর্শনার্থং যযৌ শ্রীমানজিতং পুরুষো]ত্তমং ॥৯। তং দুই পুণুরীকাক্ষমক্ষরং পরমং শুচিঃ। 
ষড়াত্রং সমুপোধ্যৈব মহেন্দ্রদক্ষিণং যযৌ ॥ ১০ তত্র দেববরং শুভ্রমদ্ধনারীধয়ং হরং। দৃই। 
চ সংপৃজ্য পিতিন্ মছেল্্রং চোত্বরং গতঃ।| ১১ ॥ তত্র দেববরং শল্ভুংগোপালং লোমপীড়িতং। 
দৃ্ট | স্বাতা! সোমতীর্থে সহ্াচলমুপাগতঃ ॥। ১২।। তত্র স্বাত্বা মহোদক্যাং বৈকুঞ্ঠং চার্চা তক্তিতঃ। 
স্থরান্ পিতৃ শ্চ সম্তপ্য পারিযাধঃ গিরিং গত2।। ১৩॥ তত্র সত্ব! লাঙ্গলিগ্তাং পূজ য়ত্বাপরাজতং। 
কশেরুদেশং চাত্যেত্য বিশ্বরূপং দদর্শ সঃ।1 ১৪।। যত্র গেববরঃ শল্তুর্গপানাং ভু সুপুজিত:। 

বিশ্বরূপমথাত্মানং দর্শয়ামাদ যোগবিৎ ।1 ১৫ ॥| তত্র মংকুণিকাতোয়ে মু ত্বাভয্চ্য মহেশ্বরং | 
জগাম নিত্যসৌগন্ধং প্রহনাদে। মলয়াচলং || ১৬॥ মহাহদে ততঃ মবংত্বা পৃজহিতবা চ শঙ্করং। 
ততো। জগাম যোগাত্ব! রং বিদ্ধো সদার্শিবং | ১৭।| ততে। বিপ'শ।সলিলে ন'স্বাত)চ্চয 

০০০ মা ৯. ৯ পা ৯, পপ পপ সপ ২ 

উভয়ের অন্তরে ত্রিংশৎ সহত্্র পাপহর তীর্থ আছে ॥ ২।॥। তথায় কৃতাভিষেক হইয়া, দেবগণে- 

শ্বর পীতাম্বর অচ্যুতের অর্চনা, নৈমিষবানী খধিগণের পুজ। ও যথাবিধানে দেবদেব মহাদেবের 
আরাধন| করিয়া, গোপতির দর্শনার্থ গয়াক্ষেত্রে গমন ॥ ৩।৪ ॥ এবং তথ. ত্রহ্ষতড়াগে স্নান 
ও উহ! প্রদক্ষিণ করিয়া, পিতৃগণের উদ্দেশে পুণ্য পিও নির্বপণ করিলেন ।৫ ॥ অনস্তর 
উদপানে স্নান ও পিতৃগণের অর্চনা করিয়া, গদাপাণি বাচ্ছদেব ও গোপতি মহাদেব, উয়ের 
পূজাবিধানানস্তর ॥ ৬ ইন্দ্রতীর্থে মমাগত হইলেন। তথায় কুৃতাভিষেক হইয়া, পিতৃদেবগণের 
আরাধন৷ ও মহানদীসলিলে সস ন করিয়। সরযুতে গমন ॥৭॥ তাহাতে মান ও গোপ্রতার 
কুশেশয়ের পুঁজ1 করিয়!, এক রজনী অবস্থানানত্তর ব্নিয়াবনত হইয়া, প্রস্থান করিলেন ॥৮॥ 
রজন্তীর্৫ঘে নান, পিতৃগণের পুঙ্কা ও পিও দান করিয়া, পুরুযোত্ধম অজিতের ঘর্শনার্থ গমন 
করিলেন ॥৯॥ পরমপবিত্র হুইয়া, সেই পরম অক্ষয়ন্বরূপ পুওরীক,ক্ষের দর্শন করিয়া, ছয় 
রাত্রি তথায় অবস্থানের পর মহেন্্রদক্ষিণে সমাগত হইলেন ॥ ১* ॥ তথায় অধ্ধনারীশ্বর দেববর 
হরকে দর্শন ও পিতৃগণের সহিত ম.হন্দ্রের পুজা করিং1, উত্তরে গমন করিলেন ॥ ১১ ॥ 
সেখানে দেববর শল্ভু ও গোপালঙ্কে দর্শন ও পোমতীর্থে নান করিয়া, মহাপর্বতে উপগত 
হইলেন ॥ ১২॥ সেখানে মহোদকীতে মান ও ভাজ দহকারে বৈকৃণের অর্চনা করিয়া, দেব- 
গণ ও পিতৃগণের সন্তর্পণপূর্বক পারিষান্্পর্বতে প্রস্থান করিলেন ॥ ১৩ ॥ তথায় লাঙ্গলি- 
নীতে ককৃতাভিষেক হইয়", অপরাজিতের পৃ্জ। করিয়া, কশেরুদেশে সমাগত হইলেন । সেখানে 
বিশ্বরূপকে দর্শন করিয়া ॥ ১৪ যেখানে দেববর শল্তু গ্রমথগণ কর্তৃক পুজিত হইয়া, বিশ্বরূপ 
আপনাকে প্রদর্শন করিয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥| সেই স্থানে মঙ্কপণিকাসলিলে ন্নান ও মহাদেবের 

অভ্যর্চনানস্তর, নিত্যসৌগন্ধ মলয়াচলে সমাগত হইলেন ॥ ১৬।। 
অনভ্ভর মহাহদে স্নান ও শঙ্করের পূজ। করিয়া, সেই যোগাত্ব। প্রহলাদ সদাশিবের সনার্শন- 

মানসে বিদ্ধ্যপর্ব.ত গমন করিলেন ॥ ১৭ ॥ পরে বিপাশালিলে ন্নান ও সদাশিবের অর্চন! 



৭৬ বামনপুরাণমূ । [৮৩ম, অধ্য।য়? 

সদাশিংং। “ত্রিরাত্রং সমুপোষা!থ অব্তং নগরীং যযৌ | ১৮।॥। তত্র শিওাজলে স্্াত্বা বিষুঃং 
লংপৃজ্য ততিতঃ | শ্াশানস্থং জগামাথ মহাকালবপুদ্ধরং || ১৯।। তন্মিন্ স সর্বভূতানাং তেন 

'র্ষেণ শঙ্কর; | তামপং রূপমাস্থায় সংহারং কুরতে বশী।।২* ॥ 'ওরস্থেন শ্থরেশেন 
শ্বেষ্টকিনাম ভূপতিঃ। রক্ষিতত্বস্তকং দগ্ধ সর্ধভূতাপছারিণং।। ২১॥। তত্রা হহৃষ্টো! বলতিং 
নিত্যং স সর্বদা ভঙঃ| বৃতঃ প্রমথকোটিভি ভ্রদশণপ্ষি তবিগ্রহঃ | ২২ ॥ তং দৃঈাথ মহাকালং 
কালকালাস্তকম্তকং। যমসংঘমনং মৃত্যোমৃত্যুং চিত্রবিচিত্রকং ॥ ২৩।। শ্মশাননিলয়ং শতং 
ভূনাথং জগত্পত্তিং। পৃজয়িত্বা শুলধরং জগাম নিষধান্ প্রতি | ২৪।| ভত্রামরেশ্বরং দেবং 
দৃইন সংপুজ্য ভক্তিতঃ। মছোঁদয়ং সমভ্যোত্য হয়গ্রীবং দদর্শ সঃ ২৫।॥ অখ্বতীর্থে ততঃ 
সাত্ব, দৃষ্ট চ তুরগঃননং | শ্রীধরং চ বিভূং পুক্্য প্চালবিষয়ং যযৌ || ২৬ | তত্রেশ্বরগুণৈযুক্তং 
পুত্রমর্থপতেরখ। পাঞ্চালকং বশী দূ প্রয়াগং প্রযতো। যযৌ | ২৭।| প্রয়াগে শুভদে 

তীর্থে যামুনে লোকবিশ্তে। দৃষ্1 বটেশ্বরং রুদ্রং মাধবং যোগশাক্িনং ॥ ২৮ দ্বাবের 
তক্তিনংপূজ্যে। পৃজয়িত। মহাম্ররঃ। মাঘমাসমথোপে'ধ্য ততো! বারাণসীং গত || ২৯।। 

সমালাদ্্য চ তাং পুণ্যাং ভীর্থেষু চ পৃথক্ পৃথক । সর্বপাঁপহর। হোষা স।ত্ার্ছ্য পিৃদেবতাঃ॥৩০। 
গ্রদক্ষিপীকৃত্য পুবীং সংপূজ্যাবমুককেশবৌ। লোলং দিবাকরং দৃষ্ট1 ততো! মধুবনং 
যযৌ।। ৩১।। তত্র স্থায়ংতুবং দেবং দদর্শাক্রসত্তমঃ। তমভ্যর্চ্য মহাতেজাঃ 
পুফরারণামাগম্ড || ৩২ || তেসু তিদপি তীর্থেবু ম্বাত্চ্চ্য পিতৃদেবতাঁং। এতৎ পবিজ্রং পরমং 

সপ পপ পপ. ৮২ স্পা ০ সপ াশাশাশীপেশীসীপীশপীশসপ ৮ পি শা ২ 

করিয়া, রাত্তিত্রপ্ন অবস্থান পুর্বাক অবস্তীনগরীতে উপণাঁগত হঈলেন ॥ ১৮॥| সেখানে শিপ্রা- 
সলিলে স্নান ও ভক্তিনহ ভগবান্ বান্থং্দবের পুঙ্জী করিয়া, শ্শানবাঁপী মহাকালবিগ্রহধারী 
সহাদেবের দর্শনার্থ গমন করিলেন ॥ ১৯॥ মহ'দের তথায় সেই তামসমূত্তি আশ্রধ করিয়া, 
সর্বভূতের সংহার করিয়া থাকেন।॥ ২০1 এাং সেই স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক সর্বভূতদংহদ্ঘা 
অন্তককে দগ্ধ ক'রয়।, মহারাক্স শ্বেতকির রক্ষাঁ করিষ'ছিলেন ॥২১॥ তিনি অতিমাত্র হু 
হইয়।, নিত্য তথায় ব.স করিতেন। ত্রিদশগণ তদীয় বিহের অর্চনা করেন এবং গ্রমথগণ 
তাহ'রে বেন করিয়া আছে ॥২২॥ সেই মহাকাল মহাদেব কালেরও কাল, জন্তকেরও 
অস্তক, যমেরও যম ও মৃতু/রও মৃত্যু এবং চিত্কেরও বিচন্ত্র॥২৩॥ তিনি ভূতনাথ, জগণ্পতি 
ও শর্শানবাসী। ত'হাকে দর্শন ও পক করিয়া, গ্রহলাদ নিষধাভিমুখে প্রস্থান করিলেন | ২3। 
তথায় ভগবাম্ অমরেশ্বরকে দর্শন ও ভক্তিসহ পু করিয়া, মহোদয়সংগ্রহপুরঃমর হয়গ্রীৰকে 

অবলোকন | .২৫ ॥ ও পরে অশ্বতীর্থে কৃতাঁভিষেক হইয়া, তুরঙগবদনের সন্দর্শন এবং নেই বিভূ 
প্রীধরের আরাধন। করিয়া, পথ্ণলবিষয়ে সমাগত হইলেন ॥ ২৬॥ তথায় অর্থপতির পু, ঈশ্বর- 
গুধসম্পন্ন পাঞ্ধীলিককে দর্শন করিয়া, প্য়ত হইয়. পয়াগে পৃস্থান করিলেন ॥ ২৭॥ যমুনার 
অন্থবন্তী পরাগ জতি শুভদ্ধনক তীর্থ ও তজ্জন্ ব্রিভুবনে বিখ্যাত । সেখানে রটেশ্বর কুদ্র ও 
ঘোগশায়ী মাধবকে-দর্শন .করিয়া ॥ ২৮॥ সেই ভক্তিনংপুজা উভয় দেবতারই পুজা! সম ধান 
ও.সঙ্গস্ত মাঘমান অবস্থানের পর বারাণপীতে উপগত হইলেন ।। ২৯।। সেই দর্বপাপহর 
'শরমপবিত্র বায়াণসীধামে-গমন করিয়া, তত্রত্য পৃথক পৃথক তীর্থনজলে স্নান ও পিতৃদেবগণের 
ক্চনা 1 5* || এবং সমুদদায় পুরী পৃদক্ষিণ, মাধব ও উমাঁধৰ উভয়ের অর্চন। ও লোলনামক 
'দবাঁকরকে দর্শনপুর্বক মধুবনে গমন ॥৩১॥ এবং তথ!য় দেবদেব দ্য়ন্ুকে দর্শন ও তাহার 
পুজ। করিয়1,-পুদ্ধরাঁরণ্যে দমাগত ইইলেন। এবং সেই তীর্থত্রয়েই স্নান করিয়া, পিতৃদেবগণের 
»চ্চনা করিলেন ॥ ৩২|। মহর্ষি অগন্তয এই 'পরমপবিত্র পাচীন আখ্যান কীর্তন করেন। 



৮৪ম, জধ্যায়ঃ। ] বামনপুরাণম্ | ৩৭৭ 

পুরাণং প্রোক্ত! স্বগন্তযেন মহর্ধিণ! চ। ধন্তং ষণপাং বন্ুপাপনাশনং সংকীর্তনাচ্ছ,বণাৎ 
কারণাচ্চ || ৩৩ ।। 

ইতি শ্রীঘামনপুয়াণে গহনা দক্ষীর্থবাত্রা নাম ত্র্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।' ৮৩ ॥ 

চতুরশীতিতমোহ্ধ্যায়ঃ | 

পুলস্ত্য উবাচ । গতে চ তীর্ঘযাত্রায়াং গ্রহলাদে দানবেশ্বরে । কুরুক্ষেত্রং লমভ্যাগান্দ, &,ং 
বৈয়োচনো মুনে 1১।। ভন্মিন্ মহাধর্শযুতে তীর্থে ব্রান্মণপুঙ্গবঃ। শুক্রে। দিদা তপ্রবরান।- 
মন্্রত ভার্গরঃ1| ২ ।।  ভৃগুণামন্্যমাণান্তে ক্রত্বাত্রেরসগৌতমাঃ । কৌশিকাঙ্গিরলাশ্চৈষ 
তত্বজ্ঞাঃ কুকুঙ্াঙ্গলং ।। ৩।। উত্তরাশাং প্রঙ্গগুন্তে নদীধন্থশতপ্রবীম্। শাতদ্রবে জলে সাত বি- 
বাসং প্রযবুস্ততঃ || ৪।| বিজ্ঞায় তত্রাস্য রতিং ন্বস্থাচ্চ্য পিতৃদেবতাঃ। ততোপি কিরণাং 
পুণ্যাং দ্বিনেশকিরণচ্যতাং || ৫॥ তন্যাং আব! চ দেবর্ষে সর্ব এব মহর্ষরঃ। বেগৰতীং 

লুপুপোদাং সস ত্বা জগ্ম,রখেশগীং || ৬॥ দেবিকায়াং জলে ন্নাত্বা পন্োষ্তায়াং চ তাপনঃ। 
আবতীর্প। মুনে স্াভুং মাগধাদ্যাঃ স্থভানবীং || ৭ ॥ ততো! নিমগ্ন দৃশুঃ প্রতিবিদ্বমথ;ত্মনঃ | 

অন্তর্জলে ছিজশ্রেষ্ঠ মহদাশ্চর্য্যকারকং |৮॥| উন্মজ্জংতশ্চ দদৃশুঃ পুনর্বিশ্মিতমািাঃ। ততঃ 
সাত সমুভীর্ণা খষয়ঃ সর্ব এব ছি ॥॥৯ | পুকরাক্ষময়োগন্ধিং ব্রদ্জাণং চাপ্যপূজয়ন্। ততো! 
ভূয়ঃ সরন্বত্যান্তীর্ধে দৈলোকাবিশ্রুতে ॥ ১*॥  কোটিভীর্ঘে রুদ্রকোটিং* দদর্শ বৃুষভধব জং । 
নৈমিষেয়। দ্বিজবর! মাগধেয়াঃ সপৈন্ধবাঃ || ১১ ॥॥  ধর্্মারপ্য।ঃ পুক্করেয়া দগুকারণাকান্তথা । 

চাল্পেয়াস্তাবকচ্ছেয়! দেবিকাতীর্থকাশ্চ যে ॥১২ ॥ তে তত্র শঙ্করং দ্রষ্ং সমায়াততা দ্বিজাতয়ঃ। 
স্প্পাপিকশিশিস পা এ ভিওএ পে হস এ. আর শা সু সপ 

ইছ। শ্রবণ, মনন ও কীর্ভন করিল, লোকে ধন্ত হয়, যশম্বী হয় ও সর্বপাপবিমুক্ত হইয়া 
থাকে ॥ ৩৩ ।। 

ইতি শ্রীবামনপুরাণে পৃহলাদতীর্ঘযাত্রানামক ত্র্যশীতিতম অধ্যায় || ৮৩॥ 

পুলস্ত্য কহিলেন, দান:বশ্বপন প্রহলাদ তীর্যাত্রায় গমন করিলে, বিরোচনতনয় বলি কুক্কক্ষেত্র- 

দর্শনার্থ প্রস্থ'ন করিলেন ॥ ১ ॥ এ তীর্থ পরমধর্্মনম্পন্ন। সেখানে ভৃগুবংশে সমুৎ্পত্ ব্রাহ্মণ 
পুঙ্গব শুরু ধিজ'তিপ্রবরদিগঞ্চে আমন্ত্রণ করিলেন। ২& ভৃগু কর্তৃক আমস্ত্রিত হইয়1, এবং 
তিনি আমন্ত্রণ কপিয়াছেন, শুনিয়। অক্রি, গোতম, কুশিক ও অঙ্গিরার বংশোত্তব তত্বজ্ঞ ত্রন্মাণ- 

সকল কুরুজাজলে ॥ ৩॥ উত্তরদিকে শাতদ্্রবীনানী তরঙ্গিণীর অভিমুখে গমন এবং সেই নদীর 

সলিলে শ্নান করিয়], পরে বিবাসে নমাগত হইলেন ॥ ৪ ॥ তথায় পিতৃদ্দেবগণের অর্চন1 করিয়া, 

দিনকরের কিরণচ্যুত পরমপ বত্র কিরণা্ গমন ॥ ৫॥ ও তর্দীয় সলিলে ন্সানাস্তর পরমপুণ্য 

সলিল বেগবতীতে কৃতাভিষেক হইয়া, ঈশ্বরীতে প্রস্থান করলেন ॥৬॥ অনম্তর দেবিকা 
ও পয়োষ্ণী সলিলে অবগাহনপূর্ব্ক স্ভাঙ্থবীতে নান করিবার জন্য সকলে অবতীর্ণ ॥ ৭ ॥ এবং 
'নিমগ্ন হইয়।, শ্বন্ব প্রতিবিম্ব অত্তঃঘলিলে দর্শনপূর্বক অতিমাত্র বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন ॥ ৮॥ পরে 

উন্মগ্ন হইয়া, তদনুরূপ দর্শন করিলেন । তজ্জন্য, তাহাদের অস্তঃকরণে নিরতিশয় বিসম্ময়রসের 
সঞ্চার হইল ॥৯॥ অনস্তর সকলেই ন্নানানভ্তর সমৃত্তীর্ঘ হইয়া, পুক্ষরলোচন ব্ন্ধার পৃঞ্গ! এবং 
পুনরায় ত্রৈলোক্যবিষ্রুত সরগ্বতীতীর্থে প্রতিষ্ঠিত ॥ ১০ ॥ কোটিতীর্ঘে বৃষধ্বক্ব কুদ্রকোটির 

দর্শন করিলেন। তৎ্কাঁলে নৈমিষ, মাগধ, দিদ্ধু ॥ ১১ ॥ ধর্মাঃণ্য, পুর, দণ্ডকারণ্য, চম্প।, 
তাঁরকচ্ছ, এবং দেবিকাতীর্থ, এই সকল স্থল নিবাসী ॥১২॥ দ্িজাতিগণ শঙ্করের দর্শনার্থ সম[. 

৪৮ 
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কোটিসংখ্যান্তপঃসিদ্ধ। হরদর্শনলালসাঃ।1 ১৩।। অহং পূর্বমহং পূর্বমত্যেবং বাদিনো মুনে। 
তানাকুলান্ হঝে! দৃই1 মহ্যাঁন্ দগ্ধকিন্িষান্।| ১৪ ॥ তেষামেবাঙ্গকংপার্থং কোটিমুর্তি- 
রভৃচ্ছিবঃ। তততন্তে মুনয়ঃ প্রীতাঃ সর্ব এব মহেশ্বরং ॥ ১৫৭1 সংপুজয়স্তন্তে তন্মস্তীর্থং কৃত্বা 
পৃথক পৃথক । ইত্যেবং রুদ্রকোটিভিরাঁম শত্তোরজায়ত || ১৬ তং দদর্শ মহাতেঙ্জাঃ প্রহলাদে। 
তকিমান্ বশী। কোটিতীর্ধে ততঃ স্বাত্বা তপয়িত্বা বন্ছন্ পিতৃন্॥ ১৭ ॥ কুদ্রকোটিং সমভা্চ 
অর্গাম কুরুজাঙ্গলং। ততো! দেববরং স্থাণুং শঙ্করং পার্বতীপ্রিয়ং ॥| ১৮।। সরন্বতীঙলে 
মগ্রং দদর্শ সুয়পুজিতং। সারম্বতেন্তসি নাসা স্থাণুং সংপূজ্য ভক্তিতঃ || ১৯।। স্নাত্বা! দশাশ্বমেধে 
চ সংপৃজয চ ব্যান পিতৃন। সহঅলজং সংপৃষ্্য ্বাত্ব। তন্মিন্ হৃদে শুচিঃ।|২*।। আভবাদ্য 
গুকুং শুক্রং মোমতীর্থং জগাম হ। তত্র স্সাত্বাভ্যর্চ্য পিতৃন্ সোমং সংপুজ্য ভক্তিতঃ॥ ২১ ॥ 
ক্ষীরিকাবাসমত্যেত্য ্গানং চক্রে মহামতিঃ। প্রদক্ষিণ'কৃত্য তরুং বরুণং চাঁচ্চ? বুদ্ধিমান্॥ ২২1 
ভূয়ঃ কুরুধ্বজং দৃ্1 পদ্লাক্ষীং নগরীং ততঃ | তত্রাচ্চ মিআবরুণৌ ভাক্করৌ লোকপুজিতৌ ॥ ২৩। 
কুমারধারামভোত্য দদর্শ স্বামিনং বশী। ম্বাত্ব। কপিলধারায়াং সত্তপ্থ্যর্ষিপিতূন্ স্থান ॥ ২৪ ॥ 
দুষ্ট 1 হ্বন্দং সমভ্যর্চা নর্শদায়াং জগাম হ। ভন্যাং মাতা সমভ্যর্চা বান্ছদেবং শ্রিয়ঃ পতিং ॥ ২৫ ॥ 
জগাম ভৃধরং ভর&,ং বারাহং চক্রধারিণং | ন্ান্বা কোকামৃথে তীর্থে সংপূজ্য ধরণীধরং ॥ ২৬ ॥ 
জিসৌবর্ণ, মহাদেব মধুদেশং জগাম হ। তত্র নারীহ্দে স্মাত্া পৃজক্রিঘা চ শঙ্করং ॥ ২৭ ॥ কালং- 

গত হইলেন। াহাদের সংখ্যা এককোটি। তাহার! সকলেই তপঃনিদ্ধ এবং সকলেই হর- 
দর্শনসমুৎম্থক হইয়াছিলেন ॥ ১৩ তজ্জন্য আমি অগ্রে, আমি, অথ্ে মহাদেবকে দর্শন 
করিব, বলিয়া, পরস্পর বিবাদ করিতে লাগিলেন । সেই দগ্ধকিদ্বিষ মহর্ধিপ্দগকে এরূপ আকুল- 
ভাবাপর দর্শন করিয়] ॥ ১৪॥ তাহাদের প্রতি অন্ু কম্পাপ্রপর্শনার্থ ভগবান্ ভব কোটিমুত্তি 

হইলেন। তত্দর্শনে তাহারা সকলেই শ্রীতিমান্ ₹ইয়া, মহাদেবের ॥ ১৫ ॥ পুজ। করত, পৃথক্ 
পৃথথক্ তীর্ঘবকল স্থাপন করিলেন । এইরূপে মহা!দেবের নাম কুদ্রকোটি হইয়াছে ॥ ১৬। 

মহাতেজ। জিতেন্্রিয় প্রহ্লাদ ভক্কিমান্ হইয়া, তাহাঙ্কে দর্শন ও কোটিতীর্থে কতাভিষেক 
হইয়া, বস্থ ও পিতৃগণের তর্পণ ॥ ১৭ ॥ এবং কুদ্রকোটির অর্চনা করিয়া, কুরুজাঙ্গলে সমাগত 
হইলেন। তথায় স্থরপূজিত, পার্বতীপ্রিয় ॥ ১৮1 দেববর স্থাগু শঙ্করকে সরন্বতীর সলিলে 
নিমগ্ন দর্শন ও সেই সারশ্বতসলিলে নানানস্তর ভক্তিনষ্নকারে তাহার পুজ! করিয়া ॥ ১৯। 
দশাশ্বমেধে প্রস্থ!ন করিলেন । পেখানে কৃতক্নান হইং, দেবগণ ও পিতৃগণের পৃজ1 করিয়া, 
সহত্র লিঙ্গের অর্চনা এবং শুচি হইয়া, সেই হদেই অভিষেক্ক করিয়া ॥ ২*॥ গুরুদেব শুক্রা- 
চার্ষেঃর অভিবাদনপুরঃসর সোমতীর্থে সমাগত হইলেন। তথায় শ্লান করিয়া, পিতৃগণ ও সোম- 
দেবের ভক্কিসহ পুক্সা সমাধানপূর্ব্বক ॥ ২১॥ ক্ষীরিকাবাদে অভ্যাগত হইয়া, সেই মহামণত 
প্রহলাদ সেখানে অবগাহন করিলেন। এবং প্রদক্ষিণ ও বরুণের জর্চন1 করিয়া! ॥ ২২ পুনরায় 
কুরুধ্বজের দর্শনানস্তর পল্পাক্ষীনগরীতে সমাগত হইলেন । সেখানে লোকপুগ্গিত মিত্রাবরুণ 
ও ভাহ্করের অর্চন] করিয়। ॥ ২৩ ॥ কুমারধারায় অভ্যাগত হইয়া, শ্বামিকে সন্ধর্শন করিলেন । 
এবং কপিলধারার ন্সানানস্তর পিতৃগণ, গেঁবগণ ও খধিগণের বস্তর্পণ ॥ ২৪ ॥ এবং স্কন্দের' 
দর্শন ও অর্চন করিয়া, নর্দর্দায় উপনীত হইলেন। তথায় কৃতাভিষেক হইয়া, পতি বান্ু- 
দেবের আরাধনা করিয়া ॥ ২৫ ॥ চক্রধারী ভূধর বারাহু সন্দর্শনার্থ গমন করিলেন। এবং 

কোকামুখতীর নান ও ধরণীধরের অর্চন! করিয়া || ২৬৪ মধুদেশে উপগত হইলেন। সেখানে 
নারীহধে ম্লান ও শঙ্করের উপাসন। করিয়। ॥ ২৭ % কালঙঞ্য়ে গমন ও নীলকণ্ঠকে দর্শন 
করিলেন। 



৮৪ম, অধ্যায়ঃ। ] বামনপুরাণম্ । ৩৭৯ 

জরং লমতোত্য নীলক্টং দদর্শচ। নীলতীর্ঘগলে ন্বাত্বা পুঙ্গদিত্বা ততঃ শিবং ॥ ২৮॥ জগাম 
সাগরানু.প প্রভাসে ভ্রষ্মশ্বরং। ন্াত্বা চ সঙ্গমে নদ্যাঃ লরধত্যার্ণবন্য চ ॥ ২৯৪ সোমেশ্বরং 
লোকপতিং স দদর্শ কপর্দিনং। স দক্ষশাপনির্দাগ্ধঃ ক্ষয়ী তারাধিপঃ শশী ॥৩০॥ আপ্যারিতঃ 
শঙ্করেণ বিধুন।- সকপদ্ছিনা। তাবর্চঃ দ্নেবপ্রধরৌ প্রজগাম মহালয়ং ॥ ৩১॥ তত্র রুদ্র 
সমত্যর্চ প্রজগ'মোত্বরান্ কুরন্। পদ্মনাভং লন তত্রা্চ্য সপ্তগো্দাবরং বযৌ ॥ ৩২ ॥ তত্র 
নাত্ব চ্চ্য দেবেশং ভীমং ভ্রলোকাবর্দিতং । গত্বা! দারুবনে শ্রীমান্ শ্রীলিঙ্গং প্রদদর্শ হু ॥ ৩৩৪ 
তমর্চয ব্রাহ্মণীং গত্বা স্বাত্ব চ্চয ভ্রিদশেশরং | প্রক্ষাবতব্লণং গত! ভ্ীনিবানমপূজয়ৎ ॥ ৩৪ ॥ ততশ্চ 
কুঙনং গত্ব। নংপৃক্গ্য প্রাণতৃপ্তিদং | শৃর্পারকং চতুর্ববুং পূজয়িত্ব। বিধানতঃ ॥| ৩৫ || মাগ- 

ধারণ্যমাসাদ্য দদর্শ বন্থধাধিপং। তমর্চরিত্বা! বিশ্বেশং স জগাম প্রজান্ুখং ॥ ৩৬ ॥ মহীতীর্ধে 
ততঃ নাত্বা বাস্ছদেবং প্রপণম্য চ। শোণং পংপ্রাপ্য সংপৃজ্য রুকাধশ্শাণমীশ্বরং ॥ ৩৭॥ মহ!কোস্তাং 
মহাদেবং হংলাখ্যং ভক্তিমানথ ॥ পুজয়িত! জগন্নাথং দৈদ্ধবারণ্যমুত্তমং ॥৩৮॥ তংদৃষ্র্চ্য 

হরিং চাণৌ তীর্ঘং কনখলং যযৌ। তত্রার্চ্য ভদ্রকালীশং বীরভদ্রং চ দানবঃ ॥ ৩৯॥ ধনাধিপং 
চ মর্বন্কং যযাবথ গিক্রিব্রং। তত্র দেবং পশুপতিং লোকনাথং মহেশ্বরং। সংপুজকিত্বা 
বিধিবৎ কামরূপং জগাম হ|৪*॥ শশিপ্রভং দেববরং ভ্রিনেত্রং সংপুজগ্রিতব। সৃছিতং মৃড়ান্যৈ | 
জগাম তীর্থ; প্রবর* মহাখ্যং ভন্মিন্ মহাদেবমপুজয়চ্চ ॥ ৪১ ॥ ততঙ্িকৃং গিরিমপ্রিপু্ং জগাম 
ঝ্,ং নহচক্রপাণিং। তমর্চ্য ভক্ত) তু গজেজ্মমোক্ষণং জজাপ,জাপ্যং পরমং পবিন্রং ॥ ৪২ ॥ 

শপ 

অনন্তর নীলতীর্ঘগ্ুলে স্নান ও মহাদেবের পুজা করিয়! ॥২৮॥ সাগরানুপ প্রতাসে ঈশ্ব- 
রের দর্ণনার্থ অভ্যাগত হুইলেন। সেখানে মরম্বতীসাগরলঙ্গমে কৃতাভিযেক হুইর1 ॥ ২৯। 

সোমেশ্বর লোকপতি কপদ্দীকে দর্শন করিলেন । চন্দ্রম] দক্ষশাপে নির্দগ্ধ হইয়া, ক্ষয়রোগগ্রস্ত 

হইলে ॥ ৩০ ॥ যাহার। তঁ,হ'রে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন, সেই দেবপ্রবর মহাগেব ও বাস্থদেৰ 

উভয্্ের তথায় অর্চন। করিয়1, [তনি হিম।লগ়ে গমন করিলেন ॥ ৩১ & সেখানে ভগবান কদরের 
অর্চন। করিয়া, উত্তঃকুরুতে অভ।াঁগমন ও পন্মনাভ বিষুর উপাপনানভ্তর সপ্তগোরদাবরে উপনীত 
হইলেন ॥ ৩২ ॥ তথায় কৃতাভিযেক হইয়া, ত্রেলোক]বন্দিত দেবগণেখর ভীমের অর্চন। ও 

পরে দ্ারুবনে গমন করিয়া, শ্রী লঙ্গের দর্শন করিলেন ॥ ৩৩॥ তাহার পূজ। ও ব্রান্মণীতে গমন 
করিয়া, মান ও ছিদশেশ্বরের উপাসনাসংবিধানপূর্ব্বক প্রক্ষাবতরণে সমগত হইয়া, শ্রীনিবাসের 
অর্চনা ॥ ৩৪ ॥ এবং পরে কুগ্ডিনে অভ্যাগত হইয়া, প্রাণতৃপ্তিসমুপধায়ক চতুর্ব্ু শৃর্পারকের 

উপাসনায় প্রবৃত হইলেন। এবং ষখ বিধানে তাহ।র পুজা করিয়া ॥ ৩৫ ॥ মগধারণ্যে গমন 
ও বিশ্বেশ্বর বন্ুধাধিপের দর্শন ও অভ্যাচ্চনপূর্ববক প্রজান্থুথে প্রয়াণ করিলেন ॥ ৩৬ ॥ পরে মহা- 
তীর্থে ন্নান ও বান্থদেবকে প্রণাম এবং শেণনদে সমাগত হইয়া, কুব্নধশ্মা ঈশ্বরের অর্চন! 
করিয় ৪ ৩৭ ॥ মহাঁকোশীতে গমন ও হংপাখ্য মহারদেবকে ভক্তিভরে পু করত, পরম- 
প্রণস্ত নৈদ্ধবারণ্যে সমাগত হইলেন ॥ ৩৮॥ তথায় ভগবান্ হরির দর্শন ও অর্চনা করিয়া, 
কনখনে গমন ও সেখানে '্রতিষ্ঠিত ভত্রকালীশ্বর বীরভদ্রের উপাসনানস্তর ॥৩৯।| গিরি- 
ব্রণ্জে প্রশ্থান করিলেন । মেখানে লোকনাখ মহেশ্বর পশুপতির যথাবিধানে পুজাবিধিলমাধা- 
নানত্তর কামরূপে উপনীত হইলেন | ৪০ || সেখানে মৃড়,'নীর সহিত বিরাঞ্জমান শশিপ্রত 
দেববর শঙ্করের আরাধনানস্তর তীর্থপ্রবর মহাতীর্ঘে গমন ও মহাদেবের পুজা করিলেন ॥ ৪১।। 
অনস্তর চক্রপাণির দর্শনার্থ ত্রিকুটপর্ববতে গমন করিয়া» ভক্তিভরে তাহার অর্নাপুর্র্বক পরম- 
পবিত্র ও সর্বথ। পুজনীয় গজেদ্রমোক্ষণ জপ করিতে লাগিলেন।। ৪২॥ সেই দৈত্যপতিনন্দন 



৩৮৩ বামনপুরাণমূ | | ৮৫ম, অধ্যায়ঃ | 

তত্রোব্য দৈত্যেশ্বরহ্থনুরাদরান্মাসত্রয়। মুলফলান্বুভক্গী। নিবেদ্য বিগ্রপ্রবয়েযু কাঞ্চনং 

অগাম ঘোরং স ছি দণ্ডকং ৰবনং॥ ৪৩। তত্র |দব্যং মহাশাখং বনম্পতিবপুর্ধরং। দরর্শ 
পুগুরীকাক্ষং মছান্থাপদবারণং ॥ ৪৪ ॥ তন্াধস্থং ভিরাত্রং স মহাভাগবন্তোসুকঃ। স্থিতঃ 
স্থুলশানী চ পঠন্ সারদ্বতং স্বরং & ৪৫॥ ভক্মাতীর্ঘবরং বিঘান্ সর্বপাপপ্রণাশনং। জগাম 
দানবো ভ্রঃং সর্বপাপহরং হরিং॥৪৬ ॥ তন্যাখথতো। জগাদাসৌ স্তবৌ পাপপ্রমোচনৌ । 
যৌ পুর1 ভগবান্ প্রাহছু ক্রোড়রূপী জনার্দনঃ ॥ ৪৭ ॥ তন্মাদথাগাদ্দৈত্যেন্্রঃ শালগ্রামং 
মহাফলং। ত্র সন্গিহতে| বিধুঃঃ স্তসেষু স্থাবয়েযুচ18৮॥ তত্র সর্বগতং বিষুং মত্থ চক্রে 
রতিং বলী। পুজয়ন্ ভগবধ্পাদৌ। মহাভাগবতো মুনে ॥৪৯॥ ইয়স্তবোক্তা মুনিসজ্বনুষ্ট। 
গ্রহন ।দতীর্ঘাজুগতিঃ দুপুণ্যা । যৎ্কীর্তনা নুশ্রবণাৎ স্পর্শনাচ্চ বিমুজ্তপাপা মন্জ। ভবস্তি ॥ ৫* ॥ 
ইত জ্ীব,মনপুরাণে বামনপ্রাছুর্ভাবে প্রহলাদ তীর্থযাআনাম চতুক্মশীতিভমোহ্ধ্যায়ঃ || ৮৪ । 

পঞ্চাশীতি তমোহ্ধ্যায়ঃ। 

নারদ উবাচ। য'ন্জপ্যান্ ভগবস্তকা| প্রহলাদে। দানবোজপৎ। গজেন্ত্রমোক্ষণাদীংন্তং 
চত্ুরস্তান্ বদন্ব মে ॥১।॥ 

পুল্ত্য উবাচ। শৃণুষ কথয়িষ্যামি জপ্যানেতাংস্তপোধন। ছুঃস্বপ্রনাশেো। ভবতি যৈরুক্তৈঃ 
সংস্থতৈঃ তৈঃ॥ ২ ॥ গজেন্দ্রমোক্ষণং ত্বাদৌ শৃণুষ তদনন্তরং। সারশ্বতৌ ততঃ পুণে? 
পাপপ্রশমনৌ স্তবৌধ। ৩॥ পর্বরত্রময়ঃ শ্রীমাংজিকৃটে। নাম পর্কতঃ। স্বতঃ পর্বতরাজস্ 

প্রহাদ তথায় ফল, মূল ও জলমাত্র ভক্ষণপুর্বক আদরসহুকাঁংর মাসত্রয় বাস ও ব্রাঙ্গণদিগকে 
কাঞ্চন নিবেদন করিয়া, ভয়ঙ্কর দণ্ডককাননে গমন করিলেন || ৪৩ ॥ তথায় পুগরীকাক্ষ 
বিশ,.লশাখাবিশি্ট বনম্পতিবপু ধারণ করিয়া, [বিরাজ করিতেছেন। তাকে দর্শন 
করিয়া ।। ৪৪1 সেই মহাতাগবত মহান্ছথর প্রহ্লাদ সেই বনস্পতির তলদেশে তিনরাত্রি বাস 
ও স্থৃঙিলে শয়নপূর্বক দারম্বতন্তব পাঠ করিতে লাগিলেন || ৪৫ || তথ] হইতে বিদ্বান প্রহ্নাদ 

সর্বপাপপ্রণাশন তীর্থবরে সর্বপাপহর হরির দর্শনার্থ গমন করিলেন ॥ ৪৬।। এবং তীয় সমক্ষে 

পাপপ্রমোচন স্যবদ্বয় গান করিতে লা.গলেন। পূর্বে ভগবান্ জনার্দন শৃকর মু.র্তপরিগ্রহ 
করিয়।, এঁ স্তবযুগল কীর্ভন করিয়াছিলেন || ৪৭1 তথা! হইতে দৈত্যেন্্র মহাফল শালগ্রামে 
গমন করিলেন । সেখানে বিঞু স্থাবর স্তসসমূহে সন্নিহিত আছেন ॥ ৪৮॥ এইরূপে সর্বগত 

বিষুণ তথায় বিরাজ করিতেছেন, ভাবিয়া, প্রহ্নাদ তাহাতে অন্ুরাগবদ্ধ হইলেন। এবং ভগ- 
বানের চরণযুগল বন্দনা কারতে লাগিলেন ॥ ৪৯ ।। প্রহলাদের এই তীর্থধাত্রা তোমার নিকট 

কীর্তিন করিলাম । ই যেমন অতিথাত্র পবিত্র, সেইরূপ, মুনিগণ ইহার সেবা করেন । ইহার 
কীর্তন ও বণ করিলে, লোকে পাপমুক্ত হইয়। থাকে ॥ ৫০ || 

ইতি ভ্রীবামনপুরাণে বামনপ্রাছুর্ভাবে প্রহা!দতীর্থষজানামক চতুরশীতিতম অধ্যায় ॥ ৮৪ ॥ 

নারদ কহিলেন, ভগবদভক্ত প্রহ্লাদ গজেজ্রমোক্ষণারদি যে ভ্তবচতুষ্টয় জপ করেন, এৰং 

যাহ জপ করা সর্বথ! কর্তব্য, কীর্ভন করুন ॥ ১ 

পুলন্ত্য কছিলেন, তপে।ধন ! শ্রবণ কর, এ লকল জপনীয় স্তব কীর্তন কহিব। ইহাদের 
শ্রবণ, মনন ও কীর্তন করিলে, তুন্বপ্রবিনাশ হয়॥ ২॥ প্রথমে গজেন্দ্রমোক্ষণ শ্রবণ কর। 
পরে প।পপ্রশমন দ্বিতীয় সারস্বত ভ্তব শ্রবণ করিবে ॥ ৩ আ্রিকুট নামে সর্ববিধ রক্ময় প্রীমান্ 



৮৫ম, অধ্যায়ঃ | ] বামনপুরাণম্ । ৩৮১ 

স্থমেরোর্ভাক্করভ্যতেঃ ॥ 3 ॥ ক্ষীরোদজলবীচ্যগ্ৈধৌতামলশিল।তলঃ। উথিতঃ সাগরং ভি্বা 
দেবর্ধিগণপেবিতঃ ॥ ৫ ॥ অগ্সরোভিঃ পরিবৃতঃ শ্রীমান্ প্রত্রবণাকুগঃ | গন্ধ কিন্লরৈরক্ষৈ? 
সিদ্ধচারণগুহাকৈঃ ॥৬।॥ বিদাধরৈ: লপত্বীকৈঃ সংষতৈশ্চ তপশ্িতিঃ | বৃকম্বীপগজেন্াণ্চ 
বৃতগাত্রে। বিরাঙ্গতে ॥ ৭॥ পুক্লাগৈঃ কর্ণিকারৈশ্চ বিশ্বামলকপাটলৈঃ। চুতনীপকদশ্গৈশ্চ 
চন্দনাগুরুচম্পকৈঃ ॥ ৮॥ শাপৈস্তালৈস্তমাটৈশ্চ সরলার্জুনপর্পটৈঃ। তথান্ঠৈর্বিবিধৈবু ক্ষৈঃ 
সর্বতঃ সমলংকুতঃ॥৯॥ নান'ধাত্বং'কতৈঃ শু প্রত্রবস্তঃ সমংস্ততঃ। শোভিতে। 
রুচিরঃ গ্রস্থ্ৈক্রিভিব্বস্তীর্ণসাছভিঃ ১০ ৪ যুগৈঃ শাখ'মৃগৈঃ সিংহৈর্খ্। তজৈশ্চ সদামটদৈঃ। জীবং- 

জীবকসংঘুষ্টেশ্চকোরশিখিনাদিতৈঃ ॥ ১১॥ তট্যৈকং কংঞ্চনৎ শৃঙ্গং পেবতে বন্দিবাকরঃ। 
নানাপুণ্যসমাকীর্ণং নানাগন্ধা,দবাসিতং ॥ ১২৪ দ্বিতীয়ং রাজনং শৃঙ্গং সেবতে বন্গিশাকরঃ | 
পাওর/ম্বদসংকাশং তথা রত্রচয়োপমং ॥১৩ ॥ বজেন্দ্রনীলবৈদূর্ধ্যতেজোভির্ালয়দ্দিশঃ। 
ভৃতীয়ং ব্রন্মসদনং প্রহ্থং শুক্মমুতমং ॥ ১৪॥ ন তৎ্কৃতত্লাঃ পশ্তস্তি নৃুশংসা নৈব রাক্ষসাঃ। 
নাতগুতপসো। লোকে যে চ পাপক্ৃতো জনাঃ ॥ ১৫ ॥ তন্য সাম্মতঃ পৃষ্ঠে সরঃ কাঞ্চনপক্কজং । 
কারগুবপমাকীপং রাজহংসোপশো [ভিতং ॥১৬॥ কুমুদোৎ্পলক্হলারৈঃ পুশুরীকৈশ্চ শোভিতং। 
কমটৈঃ শতপত্রৈশ্চ কাঞ্চনৈঃ সমলঙ্কতং ॥ ১৭॥ পব্্ৈশ্বরকতপ্রখ্যৈঃ পুট্পৈঃ কাঞ্চনসন্িভৈঃ। 
গুন্যৈঃ কীচকবেণুনাং সমংতাৎ পরিবেষ্টিতং | ১৮॥ তন্মিন্ সরসি ছাতা! নিগৃট্টান্তর্জলেশয়ঃ। 

পর্ধত আছে। এ পর্বত ভাঙ্করছ্যতি স্ইমেরুর পুত্র ॥৪॥ ক্ষীরোদসঙ্ধিলতরঙ্গে উহার 
অমল শিল“তল প্রক্ষালিত হইয়া থাকে । দেব ও খষিগণ উহার সেবা করেন। উহ! সাগর 
ভেদ্দ করিয়া, উখিত হইয়াছে ॥ ৫ ॥ এর শ্রীযান্ পর্বত অপ্দরোগণে পরিবৃত ও প্রত্রবণপর- 
ম্পরায় সমাকীর্ণ। তরৃব্যতীত, গন্ধ, কিন্নর, ধক্ষ, সিদ্ধ, চারণ, গুহ্যক ॥ ৬ ॥ বিদ্যাধর ও 
যত তপস্থিগণ এবং বৃক ও গজেন্দ্রসমূহে পরিবেষ্টিত হওয়াতে, উহার পরম শোভ। সমুদ্ভূত 

হইয়াছে ॥ ৭॥ পুত্রীগ, কর্ণিকার, বিশ্ব, আমলক, পাটল, চুত, নীপ, কদস্ব, চন্দন, অগুরু, 
চম্পক ॥৮॥ সাল, ভাল, তম,ল, সরল, অর্জুন, পর্পট এবং অন্ান্ত বিবিধ পাদপরাজির সংসর্গে 
উহা! অতিমান্র বিরাজিত ॥ ৯॥ উহার শৃঙ্গ সকল বিবিধ-ধ'তু-লাঞ্ছিত ও সমস্তাৎ প্রত্রবণসমূহে 
মমাকীর্ণ, এবং উহার প্রস্থত্রয় বিস্তীর্ঘনপান্ুবিশিষ্ঠ । এই সকলের সান্রিধ্যযোগে উহ। শোতিত 
ও রুচিরভাবসমাবিষ্ট হইয়াছে ॥১* ॥ মুগ, শাখামগ, দিংহ ও সদামদ মাতঙ্গ সকল উহাতে 

বিচরণ, জীবঞীবক সমস্ত সঞ্চরণ এবং চকোর ও শিখসমূ উদ্াতে শব্দ করিতেছে ॥ ১১॥ 

উহ্বার এক শৃঙ্গে দিবাকর অবস্থিভি করেন। এ শৃঙ্গ বিবিধ পুশ্পে আস্ছন্ন ও বিবিধ গন্ধ!ধিতে 
আমোদ্দিত | ১২॥। উহার দ্বিতীয় শৃঙ্গ রজতময়। নিশাকর উহাতে অধিষিত হইয়। থাকেন। 
এ শুর পাও্ববর্ণ-পয়োদন্নিভ, সাক্ষাৎ রত্রচয়সদৃশ ॥ ১৩॥ এবং বজ্ঞ, ইন্দ্রনীল, ও বৈদৃধধ্য এই 
সকলের তেজে দশদিকৃ উদ্ভাপিত করিতেছে। তৃতীয় শৃঙ্গে ব্রন্ধনদন প্রতিঠিত এবং উহ 
পরমপ্রধ্ভাবাপর ॥ ১৪ ॥ কৃতগ্রের! তাহা দেখিতে পায় না; নৃশংসেরাও তাহ! অবলোকন 

করিতে সমর্থহয় না); রাক্ষসেরাও তাছার দর্শনলাছে সক্ষম নহে। যাহারা পাপকারী ও 
তপন্য। করে নাই, তাহারাও তাহ। দেখিতে পায় না ॥ ১৫॥ 

সেই সান্ুমানর পৃষ্ঠদ্বেশে কাঞ্চনপন্কজে অলম্কৃত এক সরোবর আছে। উহা কারগুব- 
গণে সমাকীর্ণ, রাজহংলসকলে স্থশোভিত ॥ ১৬ ॥ কুমুদ্, উৎপল ও কল্লারভ্তেষে সমলঙ্কত 
কনক কমঙগ ও শতপব্রসমূছে বিম্ডিত ॥ ১৭ ॥ মরকতপ্রতিম পত্রে ও কাঞ্চনসন্সিভ কুম্থমকূলে 
বিরাঙ্গিত, গুল্স ও কীচকপরম্পরাম়্ পরিবেছিত।। ১৮।। সেই সহোবণে ছুই মহাংল কোন 



০৮২ বামনপুরাণমূ | [ ৮৫ম, অধ্যায়ঃ । 

আসীদ্থাহো গজেন্দ্রাণ।ং ছুরাধর্ষো মহাবলঃ |॥ ১৯ ॥ অথ দত্তেজ্জলবপুত কদাচিদগঞ্থপঃ। 
মদঅ।বী জলাকাজ্জী পাদচাদীব পর্বতঃ ২০॥ বানয়ন্ মদগন্ধেন গিরিমৈরাবতোপমঃ। স গজে।ং- 
জনলঙ্কাশো মদাঘূর্ণিতলোচনঃ ॥ ২১॥ তৃধিতঃ ন্নীতুকামো২সাববভীর্পশচ তজ্জলম্। সলীলঃ 

পক্কজবনে যথমধ্যগতন্বরন্।২২॥ গৃহীততস্তেন রৌস্ত্রেদ গ্রাহেপাবাজমুর্ডিন'। পণ্ডস্ত'নাং 
করেণুনাং ক্রোশস্তীনাং চ দারুণং ॥ ২৩॥ ত্িয়তে পঙ্কজবনে গ্রাহেণাতিবলীয়সা। গজ আকর্ষতে 
তীরং গ্রাহ আকর্ষতে জলম্ ॥ ২৪ ॥ তয়োর্দিবাং মহাযুদ্ধং জাতং বর্ষপহস্রকম্। বারুণেঃ 
সংঘুতঃ পাশৈনিপ্রধতুগতিঃ কৃতঃ॥ ২৫৪ বেষ্রযমানঃ সুঘোরৈস্ত পাশৈর্নাগে দৃটৈস্তথা। 
বিশ্ফৃর্ধ/ চ যথাশক্তি বিক্রোশংশ্চ মহারবান্ ॥ ২৬ ব্যথিত: সম্নিরুচ্ছদাসে। গৃহীতো ঘোর কর্মণ | 
পরম।মাপদং প্রাপা মনস।চিত্তদ্ধরিং ॥২৭ ॥ স তু নাগবরঃ শ্রীম'শ্'রায়ণপরায়ণঃ। তমেব 
শরণং দেবং গতঃ সর্বজন তদা॥২৮॥ একাত্মান্গৃহীত আমা বিশুদ্ধেনাস্তরাত্মনা। জন্ম- 
জন্মাভরাভ্যাপাত্ত জমান গরুড়ধ্বজে ॥ ২৯ আদ্যং দেবং মহাদবং পুজয়ামাস কেশবং। 
মথিতাস্ৃতফেনাভং শঙ্খচক্রগদাধরং ॥৩* ॥ সহত্রশুভনামানমাদিদেধমজং বিভুং। প্রগৃহ 
পুফরাগ্রেণ কাঞ্চনং কমলোত্তবং॥ জাপঘিমোক্ষমন্িচ্ছন্ গজঃ স্তোত্রমুদীরয়ন॥ ৩১ | 

গজেন্ত্র উবাচ। ওঁ নমে। মুলপ্রক হনে অজিভায় মহাত্মনে। অনাশ্রিতায় দেবায় নিঃস্পহায় 

সপ 

গ্রাহ অন্তর্জলে অহ্র্থিত হই, বাস কর্রত। গ*জন্দ্রগণ তাহাঁকে ধর্ষণ করিতে 
পারিত না॥ ১৯॥ 

কোন লময়ে দন্তোজ্জল-শরীর-বিশি্ মদশ্রাবী গর্জযৃ্পতি ত্বান ও জলপানে অভিলাধী 
হুইরা, পাদচারী পর্বতের স্যার ॥ ২৭ ॥ এবং সাক্ষাৎ এরাবতের ন্ার়, মহাগন্ধে দমন্ত পর্বত 
বামিত করিয়', অঞ্জন-সংকাশ কলেংরে মদাধুর্ণিত লোচনে ॥ ২১ পিপাঁসাবশে এ সরোবর- 
সলিলে অবতীর্ণ এবং বথমধ্যে থাকিয়া, ত্বরামহক|রে পদ্মবনে বিহার করিতে লাগিল || ২২ ॥ 
সেই অব্যক্তমুন্তি ভয়ঙ্কর গ্র হ তদবস্থার় তাহারে গ্রহণ করিল। করেপুগণ এই ব্যাপার দর্শন 
করিরা, দ্বাকুণ রবে চী*্কাঁর করিয়। উঠিল ।॥।২৩॥ অতীব বলীয়ান গ্রাহ ভাহারে পঙ্কজ 
বনমধ্যে হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, সেই গজ তাহাকে তীরের দিকে আকর্ষণ ও গ্রাও তাহারে 
জলমধ্যে প্রত্যাকর্ষণ করিতে লাগিল || ২৪ ॥ এইরূপে উভয়ে তুমুল যুদ্ধ করিয়া, দিব্য সহত্র 
বমরন অতিবাহিত করিল। তখন গ্রাহ গজকে বারুণপাশে বদ্ধ করিয়া, *নিশ্রযতুগতি করিয়! 
তুলিল।' ২৫॥ গজপতি অতীব ভয়ঙ্কর ও অতীব দুর্ভেদা পা*শ বেষ্ট্যমান হ্ইয়া, যথাশক্তি 
বিক্ষনপুরঃসর মহারবে চীৎকার করিতে লাগিল ॥ ২৬॥ ঘোর কর্মবশে গৃহীত ও ব্যথত 
হওয়াতে, ক্রমে উচ্ছাসশৃন্য হইয়া উঠিল । এবং যারপযনাই বিপন্ন হইয়া, মনে মনে ন।রায়ণের 
ক্মন্ণ করিতে ন।গিল ॥ ২৭ অনস্তর সেই শ্রামান্ নাগবর নারাঁদণপরায়ণ হইয়া, সর্বাস্তঃ- 
করণে ক্ষগাৎ, যেই তগবানেরই শরণ গ্রহণ করিল ॥ ২৮॥ জন্মজন্মসতরসমুস্তাবিত অভ্যাস- 
হাগাক্টনাধান্: গকড়ধ্বজে. তাহার ভক্তির আবির্ভাব হইল। লেই ভক্রিবর্শে.অস্তরাত্ম] পদ্ষম-. 
শুধিসঙ্পন্ন হুইীরে। €ন একাত্ম! ও.জনুগৃহীত্বাক্।, হইয়া.) ২৯॥ আদা, দেব, য়হাদেৰ কেশবের 
পুজা! করল । সেই ভগবান্ মধিত অমৃতের ন্যায় প্রতিভাসম্পন্ন ও শঙ্খচক্রগদাধর-॥। ৩* ॥ 
এধং পহশ্র সর্কশ্র গুভনাংমে জলম্কত ও নর্বব্যাপী |. এবং'জাক্দিদেবনামে অভিহিত । - গজপতি 
শুভাঞ্জে-ফাঞ্চনকমনগ্রহপপূর্বক, ভগবানের পুজা করিয়া, আপদবিমোক্ষণ অভিলাষে বক্ষ)মাণ 
ফাঞ্যেঘ করিতে লাগিল)।-৩১ ॥ 

ভুমি-সুলগ্রকাতি ; তুমি অজিত ) ভুঁম বিরাটন্বরূ্প ; "তোমাকে নমস্কায়। 'ভোঁমার জাশ্রক্ 



৮৫ম, অধ্যাঁঘঃ। ] বামনপুরাঁণম্ | ৩৮৩ 

নমোস্ত তে ॥ ৩২ ৪ নমজআদ্যায় বামাম্ব আর্ধায়াদিপ্রবর্তিনে। অনস্তরার় ঠৈকার অব্যক্তায় 
নমো নমঃ ॥৩৩। নমো গুহায় গুঢ়ায় গুণায় গুণবর্তিনে। অতর্ক্যায়াপ্রমেয়ার অতুলায় 
নমো। নমঃ || ৩৪ ॥. নমঃ শিবায় শান্তায় নিশ্চিন্তায় যশন্বিনে। সনাতনায় পূর্বায় গুবাণায় 
নমে। নধ ॥ ৩৫ | নমোস্ত তন্মৈদ্বেবায় নিগুণায় গুণাম্মনে । নমে। জগত্প্র, তষ্টান়্ গোবিন্বায় 

নমো নমঃ ॥ ৩৬1 নমোস্ত পদ্মন[ভায় সাংখ্যযষোগোত্তবয় চ। বিশেশ্বরায দেবাম় শিবায় 

হরয়ে নমঃ ॥ ৩৭ ॥ নমোত্ব তন্যৈ দেবায় নিগুরণায় গুণাত্মনে । নারাক়ণায় বিশ্বায় বেদায় 
পরমাত্নে 1 ৩৮ ॥ নমে। নমঃ কারণবামনাযর় নারায়ণায়ামিতবিক্রমাঘস । শ্রীশাজ চক্র।সি- 
গদাধরায় নমোস্ব তম্মৈ পুরুযোনত্তমায় ॥ ৩৯ ॥ গুহায় বেদনিলয়ার মহোরগার লিংহায় দৈত্য- 

নিধনায় চতুভূর্জায়। বরন্দেন্দ্রকদ্রমুনিচারণসংঘ্ততায় দেবোত্তঘায় সকলায় নমোহচ্যুতায় ॥ ৪০ ॥ 
নাগেন্্রভে!গশয়নায় চ নুপ্রিয়ায় গোক্ষীরহ্মশ্ডকনীলঘনোপমাক্স। পীত-ম্বরায় মধুকৈটভ নাশ- 
নায় বিশ্বাপাচাকুনুকুটায় নমোহক্ষরায়॥৪১॥ নাতিপ্রজাতকমলম্থচতুমুখায় ক্ষীরোদ কার্ণব- 
নিকেতঘশোধঝাপ্ন। নানাবিচিত্রকনকাজদভূষণায় সর্বেশ্বরায় বরদায় নমো বরায়॥ ৪২। 
ভক্তিপ্রিয়ায় বরদীপ্র্থদর্শনায় দেবেন্দ্রব্দ্রিশমনোদ্যতপৌরুষায় ।  ফুল্লায়বিন্মবিষলায়ত- 
লোচনায় যোগেশ্বরাযর় বরদ।য় নমে। বরায় ॥৪৩॥ ব্রন্মায়ণায় ত্রদশারণার লোকায়ণায়াআ্মহিতায়- 

পায়। নারায়ণায়াকআবিকাশনায় মহাবরাহার নমঃ স্ুরে|২'স ॥ ৪৪1 কুটস্থমব্যক্মন্িস্ত/রূপং নার 

নাই, স্পৃহা নাই ? তুমি স্বপ্রকাশ, তোমাঁকে বারংবার নমস্কার করি | ৩২॥ তুমি সকলের আদি, 
ভূমি বামশ্বরূপ, তুমি ধধিগণের পরম লহায়, তুমি আদিপ্রবভীঁ; তোমাকে সমস্কার। তোমার 
অন্তরায় নাই ও কোনরূপ প্রকাশ নাই; তুমি জ্জছিতীয়ন্বরূপ; 'তামীকে বারংবার নমস্কার 
করি ॥ ৩৩ তুমি গুহ ও গৃঢন্বরূপ, তুমি গুণ ও গুণব্ভী, তুমি তর্কের অতীত, ইয়তাঁর বহিভূতি 
ও তুলনার অনান্ত্রত; তোমাকে বারংবার নমস্কার করি '। ৩৪॥ তুমি শিবন্বরূপ ও শাত্তন্বরূপ 
তুমি চিন্তার অতীত ও পরম কীন্তিমান্) তোমাকে নমস্কার । তুমি সনাতন ও পুরাণস্বরূপ ; 

তোমাকে নমক্কার, নমস্কার ॥। ৩৫ ॥ তুমি নিগুণ ও গুণাম্মী) তোমা নমস্কার । তুমি জগ- 

তের প্রতিষ্ঠাতা ও গোঁবিন ; তোমাকে নমস্কার, নমস্কার ॥ ৩৬॥ তুমি পল্সনাভ ও লাখ্য- 

যোগের উত্তাবক ? তুণম বিশ্বেশ্বর, শিবন্বূপ হরি; তোমাকে নমস্কার | ৩৭ ॥ তুমি বিশ্বরূপ, 

পরমাত্বা ভগবান্ নারায়ণ ; তোমাকে নমস্ক।র ॥ ৩৮॥ তুমি কারণ-বামনন্বরূপ, তুমি অমিত- 
বিক্রম, তুম নারায়ণ ; তোমাকে নমস্কার, নমস্কার || ৩৯ ॥ তুমি শার্গ, চক্র ও গদাধর॥ 
তুমি পুরুযোত্তম ; তোমাকে নমস্কার । তুমি গুহ বেদনিলয়, তুমি বাচ্ছথকি, ভুমি নৃসিংহ, তুমি 
দৈত্যনিম্দন, ভুমি চতুভূর্ধ | ব্রক্ষা, ইন্দ্র, মুনিগণ, চারণগণ তোমার স্তব করেন ॥ ভুমি দেব 
গণের অগ্রগণ্য ; তুমি সকল ও অচ্যুতত্বূপ; তোমাকে নমস্কান্ন॥ ৪৪ ॥ ভূমি শেয়ভোগপর্যক্কে 
শয়ন করিয়া থাক ; তুমি সকলের পরমগ্রীতিভাজন, তৃমি গোক্ষীরসদৃশ, কনকলরিত' শুকসংকাশ 
ও নীলমেঘোপম। তুমি পীতান্বর, মধুকৈটভনিস্থ্দন,- বিস্বাদ্য, চারুমুকুট, ৬... অক্ষরম্বরূপ;; 
ভোগাকে নমস্ক।র ॥ ৪১ ॥ তুর খ তোমার না'ভিপ্রজাত কমলে. অধিষ্জান- করেব ; . ক্কীয়োদ 
সাগর তোম র নিকেতন ; তুণ্ম নাব:বিচিত্র কনকাঙ্গদে বিভৃষিভ ; তুমি মকলের ঈশ্বর ও সক- 
লের বরদাতা বরম্বূপ , তোমাকে +নমক্কার || ৪২৪ তুমি ভক্তিগ্রিয়; তোমার নুদর্শনচক্র 

বরগুভাবে অতিমান্র দীপ্তিবিশিষ্ট ; তুমি দেবেন্দ্রের বিশ্বপ্রশামার্থ সর্বদাই পৌকরুষ প্রদর্শন 
করিয়া] থাক; তোমার লোচন প্রকুল-পল্লবৎ বিমল ও আয়ত + তুমি যোগের প্রতিষ্তাত!, “বরদ 
৪ বরশ্বরূপ।; ভোষাকে নমন্ক।র ।। ৪৩ তুমি ব্রন্দের অ.শ্রয় দেবপথের জাশ্রয়, লোক্ললকলের 
আশ্রয় ও জাত্মহিত্তের জাশ্র় 7.তুমি নারায়ণ ও আব্ববিকাশন মহাঁবক্সাহ। তোমাকে নমস্কার 7৪৪॥ 
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রখং কারণমাদিদেবং | যুগান্তশেষং পুরুষং পুরাতনং তং দেবদেবং শরণং প্রপদ্যে। ৪৫॥ 
ঘোগেমরং চারুবিচিত্রমৌলিমজ্ঞয়মগ্র ং প্রকৃতেঃ পরন্থং। ক্ষেত্রজ্ঞমাজআ্বগ্রভবং বরেণ্য্তং 

বান্থদেবং শরণং গ্রপদ্যে ॥ ৪৬৪ আদৃ্মবাজমচিস্ত্যমব্যয়ং ব্রদ্দর্যয়ে। ত্রদ্মময়ং সনাতনং। 
বদত্তি যং বৈ পুরুষং সনাতনং তং দেবগুহং শরণং প্রপদ্যে | ৪৭ ॥ যদক্ষরং ব্রদ্ম বস্তি সর্বগং 
নিশম্য বং মৃত্যুমুখাৎ প্রদুচাতে । তমীশ্বরং তৃপ্তমন্তমৈওৈঃ পরায়ণং বিবুঃমুপৈমি শাশ্বতং ॥ ৪৮ ॥ 
কার্ধযং ক্রিয়াকায়ণমপ্রমেয়ং ছিরণ্যন:ভ:ং বরপপ্মনাভং। মহাবলং দেবনিধিং স্থরেশ্বরং ব্রঞামি 
বিষুঃং শরণং জনার্দনং ॥ ৪৯ ॥ কিবীটকেয়ুরমহার্ছনিকৈর্খুযতমালংকৃতসর্বগান্রং। পীতান্বরং 

কাঞ্চনতক্তিচিত্ত্ং মালাধরং কেশবমভ্যুপৈমি ॥ ৫০ ॥ ভারোত্তবং বেদবিদান্বরিষ্ঠং যোগাক্মনাং 
সাংখ্যবিদান্বরিষ্ং।  আদিত্যকদ্রাশ্বিবন্থপ্রভাবং প্রভুং প্রপদোহচাতমাদিভূতম্ ॥ ৫১ ॥ 
ভরবৎসাংকং মহাদেবং দেবগুহ্থং মনোরঘং। প্রপদ্যে সুক্মমভূলং বরেণ্যমভয় প্রদম্ ॥ ৫২ ॥ 
প্রভবং সর্বভূতানাং নিগুণং পরমেশ্বরং। প্রপদেয মুজনংগ নাং যঠীনাং পরমাং গতিং ॥ ৫৩॥ 
ভগবস্তং গুপাধ্যক্ষমক্ষরং পুক্ষয়েক্ষণং। শরণ্যং শরণং ভক্ত্যা প্রপদো ভক্তবৎসলং ॥ ৫৪ ॥ 

অ্িবিক্রমং ভ্রিলৌকেশং সর্বেধাং গ্রপিতামহং | যোগাআআানং মহাকআআানং প্রপদেোেহহং জন।- 

দনং॥৫৫॥ আদিদেবমজং শভ,ং ব্যক্তাব্জং সনাতনং। নাায়ণমণীগ়াংসং প্রপদ্যে- 

তুমি কুটস্থ, ভূমি অব্যক্ত, তুমি জচিস্তযরূপ, তুমি নারায়ণ, তুমি কারণরূপী ও আরদদেব; তুমি 
যুগাস্তশেষ, পুরাণগরুষ, তুমি দেবদেব ; তোমার শরণ গ্রহণ করিলাম ।। ৪৫ ॥ তুমি. যোগে- 
শ্বর ও চাঁরুবিচিত্রমৌলিবশি্ ; তুমি অজ্ঞে্ন ও অগ্যন্বরূপ এবং প্রকৃতির অতীত ? তুখি ক্ষেত 
ও আত্মভূ ; তুমি বরেণ্যম্বরূপ বান্থদেব; তোমার শরণগ্রহণ করিলাম ॥ ৪৬৪॥ তুমি চিন্তার 
অভীত, দৃষ্টির অতীত, ব।ক্তির অতীত ও বিনাশের অতীত ; ব্রাক্মণগণ তোম কে নিত্যপ্রবর্তমাঁন 
্রন্মময় বলিয়। থাকেন, তুমি শাশ্বতস্বরূপ ও পুরুষন্নরূপ, দেবগণও তোমার প্রক্কত ম্বরূপ পরি- 
জ্ঞানে সমর্থ নেন; তোমার শরণ গ্রহণ করিলাম ॥ ৪৭ ॥ যাহা সর্ববদ1 ও অক্ষর ব্রহ্ম বলিয়। 
থাকে এবং যাহার শ্রবণ করিলে, সৃত্যুমুখপ্রমুক্ত হওয়1 যায়; ধিনি সকলের ঈশ্বর ও পরম 

আশ্রয়, সেই অন্ধত্ম গু৭যুক্ত, সর্বথ। আগ্তকাম, শাশ্বতন্বরূপ বিষুর শরণ গ্রহণ করিল'ম || ৪৮ 
যিনি কাঁধ্য, ক্রিয়। ও কারণন্বরপ ; ধাহার ইয়ত্ব। বা অবধারণ নাই? বিনি হিরণ্যনাভ ও বর- 
পল্পনাভ ? যিনি মহাবল, দেবনিধি ও স্থুর়েশ্বর, সেই খিশ্বব্যাপী জনার্দনের শরণ গ্রহণ করি- 
লাম ।॥ ৪৯॥ খাহার সমুগায় গাত্র কিরীট, কেয়ুর, মহামূলা নিফ ও উত্কৃ্ মণিগণে অলঙ্কৃত; 
যিনি পীতান্বর ও -কাঞ্চনভক্তিবিচিত্রিত-কলেবর, সেই বনমালাবিভূষিত কেশবের শরণ গ্রহণ 
করিলাম || ৫৮ ॥ যিনি ওক্কারযোনি ও বেদবিদ্গণের অগ্রগণ্য ? যিনি যোগাত্বা ও সাংখ্যবিদ্- 
গণের বরিষ্ঠ ; যিনি আদিত্য, কুব্র, অশ্বী ও বস্থগণের গ্রভাবপম্পন্ন ; ধিনি সকলের প্রভু ও 
আদিতৃত, সেই জচ্যুতের শরণ গ্রহণ করলাম ॥ ৫১ ॥ যিনি প্রীবৎসাঙ্ক ও মহাদেব; ধিনি দেব- 
গুহা ও সকলের মনোহারী, সেই শৃক্ন্বরূপ, বরেণ্যশ্বরূপ ও 'অন্থপমন্বরূপ অভয়প্রদাতা নাঁর।- 
য়ণের শরণ গ্রহণ করিলাম ॥৫২॥ [যনি দর্বভূতের স্থটিকর্তা,গুণাতীত পরমেশ্বরন্বরূপ ; বিমুক্তসঙ্গে 
যতিগণের পরমাগতি, সেই বিষুর শরণ গ্রহণ করিলাম 1। ৫৩1 ধিনি গুণাধ্যক্ষ, অক্ষঃন্বরূপ 
ও পুষ্করেক্ষণ ; যিনি সকলের রক্ষ কর্ড! ও আশ্রয়দাতা ও ভক্তবৎসল, সেই ভগবানের শরণ গ্রহণ 
করিগাম ॥ ৫৪ । ধিনি ত্রিবিক্ষম ও ত্রিলোকীর ঈশ্বর, যিনি সকলের গ্রপিঠামহ, সেই যোগাত্মা 
৪ সহাত্বা জনার্দনের শরণ গ্রহণ করিলাম || ৫৫॥ যিনি আিদেব ও মকল কল্য।ণের উত্তব- 
সেব্রু)যাঙ্ার জন্ম নাই ও বিন।শ নাই; বিনি ত্রাঙ্মণপ্রিয় ও ব্যক্তা ব)ক্তত্বরূপ, দেই পরমা পুস্বরূপ 
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ব্রক্ষণপ্রিয়ং ॥ ৫৬ ॥ ঘষে! হর|য় দেবায় নমঃ সর্বমহায়চ। প্রপদেে দেবদেবেশমণীয়াং- 
সম্তনোঃ সদা ॥ ৫৭ এ্রক্সার লোকতত্বায় পরতঃ পরমাক্মনে । নমঃ সহশ্রশিরসে অনস্তায় 
মগাত্মনে ॥ ৫৮ ॥ *ত্বমেব শরণং দেবমৃষয়ে! বেদপারগাঃ | কীর্তরস্তি চযং সর্ব ব্রচ্গ'দীনাং 
পরায়ণং ॥ ৫৯ ॥ নমন্তে পুগুরীকাক্ষ ভক্তানামভদ্প্রদ্দ । অব্রন্দণ্য নমস্তেহস্ত জাহ মাং শরণা- 
গতং ॥ ৬*॥ 

পুলন্ত্য উবাচ। ভক্তিং তশ্যানুসংচিন্ত্য নাগস্যামোখসম্তবঃ । শ্রীতিমানতবদ্ধিধু্ঃ শঙ্খ- 
চক্রগদাধরঃ ॥ ৬১ ॥ সান্লিধ্যং কল্রয় মাস তশ্মিন সরল কেশব; । গক্চড়স্থো। জগৎম্বামী লোকা- 
ধারন্তপোধনঃ॥ ৬২॥ গ্রাগ্রস্তং গলেন্দ্রং তং তঞ্চ গ্রাহং জলেশয়াৎ । উদ্জহার' প্রমেয়াতা 
তরলা মধুহ্দনঃ ॥ ৬৩ ॥ জলস্থং দারয়ামাস শ্রাহং চক্রেণ মাধবঃ । মোক্ষয়ামাস নাগেনম্্রং 
পাশেভ্যঃ শরণাগতং 1 ৬৪ ॥ এবং হি দেবপাশেন হুহ্র্ণনর্বদভমঃ | গ্রাহত্মগমৎ কঞ্চান্সোক্ষং 

প্রাপ্য দিবং গতঃ॥ ৬৫ ॥ , গজোপি বিষুন। স্পৃষ্টো জাতে! দিব্যবপুঃ পুমান্। পাপাছিমুক্কৌ 

বুগপদগঞ্জগন্ধর্বপত্তমৌ ॥ ৬৬ প্রীতিমান্ পুগুরীকাক্ষঃ শরণাগতবৎ্সলঃ। অভবত্বথ দেবেশ- 
স্তাভ্যাঞ্দৈব প্রপৃজিতঃ ॥ ৬৭ ॥ ইদঞ্ ভগবান্ ফোগী গজেন্্রং শরণাগতং। প্রোবাচ মুনিশার্দ,ল 
মধুবং মধুসৃদনঃ ॥ ৬৮। | 

ভগবান্থবাচ। যে( মাং ত্বাঞ্চ নরশ্চেদং গ্রাহুপ্য চ বিদারণং। গুল্াকীচিকরেখুনাং রূপং 
মেকুস্থতস্য চ॥ ৬৯॥ অশ্বখং শাক্কক্ং গঙ্গাং নৈমিষারণ্যমেব চ। সংস্মরিষ্যস্তি মন্ুজাঃ প্রজাতাঃ 
স্থিরবুদ্ধয়ঃ ॥ ৭০ ॥ কীর্ঘয়ষ্যস্তি ভক্ত চ শ্রোধ্যভ্ি চ শুচিব্রতাঃ। ছুংগ্রপ্ে। নশাতে তেষাং 

নারায়ণের *রণ গ্রহণ করিলাম || ৫৬ ॥ তুমি হর, তোমাকে ননস্কার। তুমি স্বপ্রকাশ, 

তোনাকে নমক্কার। ভুমি নকলের পুজনীয়, তোমাকে নমক্ক'র। তুমি দেবদেবেশ) 
তোমার শরণাপন্ন হইলাম ॥ ৫৭ ॥ তুমি এক ও লোকতত্বম্বকূপ, পরাৎ্পর পরমাত্ম। ; তুমি 

সহঅশিরা, বিরাটরূপী অনন্ত; তোমাকে নমঙ্কার | ৫৮ | বেদপারগ খধিগণ তোমাকেই 

নকল লোকের সাক্ষাৎ শরণ ত্রন্ষার্দিরও পরম আশ্রয় বণিয়া নির্দেশ করেন: অত্তএব তুমিই 
আমার উপস্থিত বিপদ্দে একমাত্র রক্ষাকর্ত। ॥| ৫৯ ॥ হেপুগুরীকাক্ষ! তুম ভক্তদ্দিগকে অভয় 
প্রদ ন করিয়া থাক । তোমাকে নমঞ্চার করি। তুমি অব্রন্দণস্বরূপ ;ঃ তোমাকে নমস্করর । 

আমি তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, আমকে রক্ষা কর ।। ৬* ॥ 

পুলন্ত্য কহিলেন, শঙ্খচক্রগদ[ধর অমোঘনংভব বিষু গজরাজের ভক্তি চিত্ত! করিয়।, প্রাতিমান্ 
হই,লন ॥ ৬১ ॥ অনন্তর ফেই লোকাধার জগৎ্স্বামী কেশব গরুড়ে আরোহণপুর্বক সেই 

সরোবরে সান্ধ্য কল্পন। করলেন ॥ ৬২॥ তৎ্পরে সেই অমেয়াস্ম। মধুস্থদন গ্র-হগ্রস্ত গজেন্দ্র 
ও গ্রাহ উভয়কেই জলমধ্য হইতে উদ্ধত এবং চক্রপ্রহারে জলস্থ গ্রাহকে বিদারিত করিয়া, 

শরণাগত গজেন্দ্রকে পাশ হইতে মোচন করিলেন ॥| ৬৩।। ৬৪ ॥ 
গন্ধবর্বত্তম হুছ দেবশ।পে এ্ররূপ গ্রহ হইয়াছিল। ভগবান্ বান্থুদেনের প্রসারে মোক্ষলাত 

করিয়া, স্বর্গে নমাগত হইল ॥ ৬৫ ॥ গজেন্দ্রও বিষুর কর্তৃক সংস্পৃষ্ট হইয়া, দিব্যবপু পুরুষন্তি পরি- 

গ্রহ করিল॥ এইরূপে গজ ও গন্বব্ব উভয়েই যুগপৎ গাপবিমুক্ত হইল ॥। ৬৬॥ তদ্দর্শনে 

শরণ.গতবত্দল ভগবান্ মধুস্্দন প্রী'তমান্ ও তাহাদের উভন্ন কর্তৃক পরিপৃর্জিত হইলেন ॥৬৭1 

অনস্তর সেই যোগী নারায়ণ মধু বাক্যে শরণাগত গজেন্দ্রকে কহিতে লাগিলেন ॥ ৬৮ | 

যে ব্যক্তি আমাকে, তোমাকে, এই লরোবরকে এবং গ্র!হের এই বিদারণবৃত্তাস্ত ও এই ত্রিকুটকে 

স্মরণ করিবে ॥ ৬৯-॥ অথবা, যাহার! প্রযত ও স্থিরবুদ্ধ হইয়া, অশ্ব, গঙ্গা, ভাঙ্কর ও নৈমিষ - 

রণ্য এই সকলের ল্মরণ ॥ ৭ ॥ এবং শুচিব্রত হইয়া, কীর্ভন ও শ্রবণ করিবে, তাহাদের ছুঃস্বপ্ন- 
৪৯ 



৪৬৬ বামনপুরাণম্। | ৮৫ম, অধ্যায়ঃ 

ন্বপ্নশ্চ ভৰিষ্যতি ॥ ৭১ ॥ মাত্ন্তং কোর্শধ্চ বারাঁহং বামনং তাঁঞ্মের চ। নারলিংহঞ 
নাগেজং ক্ষ্টিপ্রলয়কারকং ॥ ৭২ ॥ এতানি প্রাতরুখায় সংন্মরিষ্যস্তি যে নরাঃ। সর্বপাপৈঃ 
প্রমুচ্যস্তে পুণ ঠাল্লোকানবাপ্ুমুঃ ॥৭৩। 

পুলন্ত্য উবাচ। এবমুক্ত 1 হাযীকেশে! গজেন্দ্রং গরুড়ধবক্গঃ। স্পর্শয়ামাল হজ্তেন গজং গন্ধ 
মেবচ ॥98॥ ততো দ্দিব্যবপুই তা! গজেজ্দ্র। মধুহ্দনং | জগাম বিষ্ু্ং শরণং নারায়ণপরায়ণঃ ॥৭৫| 
ততে। নারায়ণঃ ভ্মান্ মোক্ষরিত্বা গজোতনং। পাপং বন্ধাচ্চ শাপাচ্চ গ্রাহং চাড়ুত কর্মকণ্ ॥৭৬! 
খতিঃ স্তনযানশ্চ দেবগুহাপক়্ায়ণৈঃ। ততঃ স ভগবান্ বিষুংছুর্বিজেম্গতিঃ গ্রভূঃ ॥ ৭৭ | 
গজেজ্মবোক্ষণং দৃই।1 দেবাঃ শত্রপুক্নোগমাঃ । ববন্দিরে মহাম্মানং প্রভুং নারায়ণং হরিং ॥ ৭৮ ॥ 
মহর্যয়শ্চারণাশ্চ দৃ্। গজবিমোক্ষণং। বিন্ময়োৎফুলনয়নাঃ সংস্তবন্তি জনার্দনং ॥ ৭৯ ॥ গ্রাজা- 
পতিপতিব্রন্ো' চক্রপাপের্কিচে্টিতম। গজেন্দ্রমোক্ষণং দুই, ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৮* ॥ য ইদং 
শৃণুয়ান্লিতাং প্রাতক্ষখায় মানবঃ1 প্রাপ্রয়াৎ্ পরমাং দিদ্ধিং ছুঃস্বপ্শ্চ বিনশুতি ॥ ৮১ ॥ গিজেন্দ্র- 
মোক্ষণং পুংসাং সর্বপাপপ্রণাশনং। কথিতেন স্থতেনাথ শ্রুতেন চ তপোঁধন ॥ ৮২॥ এতৎ্, 
পবিজ্রং পয়মং ন্মুপুণ্যং সংকীর্ভনীয়ং চরিতং মুরারেঃ | যন্মিন কিলোক্তে বহু"াপবদ্ধনাল্লভেত 
মোক্ষং দিরদৌস্যদ্ধৎ 1৮৩ ॥ অজন্বরেণ্যং বরপল্পনাভং নারায়ণং ব্রহ্মনিধিং স্থরেশং। তং 
দেবগুহাং পুরুষং'পুরাণং বন্দাম্যহং লোকপতিং বরেণ্যং ॥ ৮৪ ॥ 

ইতি প্রীবামনপুরাণে বামন প্রাহ্ুর্তাবে গজেন্দ্রমোক্ষণং নাম পঞ্চাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৫ ॥ 
শশী পাপ সপ পান সপ 

নাশ ও সুসবপ্র সং ঘটিত হইবে ॥ ৭১ ॥ যাহারা প্রাতঃকাঁলে উখিত হইয়া, মান্য, কৌর্খ, বারাহ, 
বামন, তাক্ষণ, নারসিংহ ও নাগেন্দ্র এই সন্ধল ল্মরণ করিবে, তাহার] সর্বপাপবিমুস্ত এবং 

পুণ্যলোক প্রাপ্ত হইসে ॥ ৭২ ॥ 
পুলন্ত্য কহিলেন, গরুড়ধ্বজ হৃধীকেশ এইরূপ বলিয়া হস্ত দ্বার] গজেন্দ্র ও গন্ধরর্ব উভয়কেই 

স্পর্শ করিলেন?॥ ৭৩॥ তখন নারায়ণপরায়ণ গজেন্দ্র দিব্যবপু ধারণপুর্বক, সেই বিষ্ণুর শরণাপন্ন 
হইল ॥ ৭৪ ॥ অদ্ভুতকর্ণ্া! শ্রীমান্ নারায়ণ এইরূপে গজোত্তমকে উন্মোচন এবং গ্রাহকে পাশ- 
বন্ধন ও শাপ হইতে উদ্ধার করিলেন ॥ ৭৫ ॥ ৭৬ ॥ দেবগুহাপরায়ণ খধিগণ তাহার সম্ভব করিতে 

লাগিলেন। সেই ভগবান্ হুর্বিজ্ঞেয়গতি ও সকলের নিয়স্তা ॥ ৭৭ ॥ শক্রপুরোগম দেবগণ 
গজেন্দ্রমোক্ষণ অবলোকন করিয়া, মহাত্মা! হরির বনগন! করিলেন ॥ ৭৮ ॥ মহর্ষি ও চারণগণও 
এই ব্যাপার দর্শনে বিদ্ময়োৎফুল্প নয়নে তাহার স্তবগানে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৭৯॥। প্রজাঁপতিপতি 
রক্ষা! চক্রপাণির এই গজেন্দ্রমোক্ষণরূপ বিচেষ্টিত অবলোকন করিয়া, বলিতে লাগিলেন ॥ ৮০ ॥ 
যেব্যকি প্রাতঃকালে উঠিয়া, ইছা ম্মরণ করিবে, তাহার পরমসিদ্ধিদংগ্রহ ও দুঃনবপ্র দূর 
হইবে ॥ ৮১॥ ইহা! কথিত, স্থৃতি ও শ্রুত হইলে, পুরুষগণের পাপ প্রণষ্ট করিয়৷ থাকে ॥ ৮২ ॥ 

মুরারির এই পরমপবিত্র, নির তিপুণ্যঘুক্ত চরিত সংকীর্তন করিলে, দ্বিরদের স্তায়, বহুপাপবদ্ধন 
পরহ্ৃত হয় || ৮৩।॥ যিনি অজ, বরেণ্য ও বরপপ্পন1ভ ; যিনি নারায়ণ, ব্রঙ্গনিধি ও স্ুরেশ্বর ; 
যিনি দেবগুহা ও পুরাণপুরুষ, সেই লোৌকপতি শ্রীপন্তির বন্গন| করি || ৮৪ ॥ 

ইতি গ্রীবামনপুরাঁণে গজেন্দ্রমোক্ষণনামক পঞ্চাশীতিতম অধায় || ৮৫ | 

উর তল লস 



ষড়শীতিতমোহধ)ায়$ | 

পুলস্ত্য উবাচ । কশ্চিদাসীদ্ছিজ্রোঞ্চ। পিশুনঃ ক্ষত্রিয়াধমঃ । পরপীড়রুটিঃ ক্ষুপ্রঃ স্ব ভাঁবা- 
দেব নিঘ্বণিঃ ॥১॥ নোপাসিত!ঃ সদা তেন পিতৃদ্রেবদিজাতয়ঃ। সত্বাযুষ পরিক্ষীণে জজ 
ঘোরনিশাচরঃ ॥২॥ তেনাদৌ কর্মদোষেণ স্বেন পাপকৃতান্থরঃ। ক্রুরৈশ্চক্রে তদ! বৃত্তিং 
রাক্ষদত্বাদিশেষতঃ ॥ ৩॥ তন্য পাপরতস্যৈবং জগ্য্বর্ষশতানি তু । তেনৈব কর্ত্মদোষেণ নান্যা 
বত্িররোচত ॥ ৪1 যংবং পন্ততি সত্বং সতং তমাদায় রাক্ষণঃ | চখাদ বৌদ্রকর্্াসৌ বাঁছ- 
গোচরমাগতং ॥ ৫॥ এবং তন্য।তিছুষটন্ত কুর্বতঃ প্রাণিনাং বধং। জগাম সুমহান কালঃ পরি- 
ণাঁঘং তথা বয়ঃ ॥৬| স কদাচিত্তপন্ন্তং দদর্শ সরিতস্তটে। মহাভাগমুর্দভূঙ্গং যাবৎ সং- 
ভিতেন্িয়ং॥৭॥ অনয়! ক্ষয়] বর্মন কতরক্ষভপোনিধিং। যোগাচার্য/ং শুচিং দক্ষং বাস্থদেব- 
পরায়ণং ॥৮ ॥ বিবুঃঃ প্লাচ্যাং স্থিতশ্চক্রী বিধুর্দক্ষিপতো গদী। প্রভীচ্যাং শাঙ্গ ধৃিযুরররববুঃ 
খড়গী মমোত্তরে ॥৯॥ হৃধীকেশো। বিকোণেষু তচ্ছিপ্রেমু জনার্দনঃ। ক্রোড়রূণপে। হরিতূমৌ 
ননপিংহোহত্বরে মম ॥ ১০ ॥ ক্ষুরাস্তমমলং চক্রং ভ্রমত্যেতৎ্ স্থদর্শনং। তন্যাংশুমাল! ছুশ্রোক্ষ] 
হস্তি প্রেতনিশাচরান্॥ ১১॥ গদা চেয়ং সহশ্রার্চিরর্ধং হত্তি ধুকাংস্তথ।। , রক্ষোভূতপিশা- 
চাঁন1ং ড|কিনীনাঞ্চ শাতনী ॥১২॥ শাঙ্গং বিস্কর্জিতং টৈব বান্দেবস্থ মদ্রিপূন্। তির্ধ্যম্মুনুষ্যকুম্ম ও- 
প্রেতাদ।ন্ হত্যশেষতঃ ॥১৩॥ খডা।ধাঝোজ্জবলজ্জ্যোতন্ন নিধৃতা। যে মমাহিতাঃ ॥। তেষাং 

ক 

পুলন্ত্য ক'হলেন, কোন ক্ষত্রিয়াধম ছিল। সে স্বভাবতঃ স্বণাশৃন্য, পরগীড়নে সর্বদাই 
কতনঙ্কন্ন, ক্ষুদ্রপ্রকতি ও অতিম)ত্র ক্রুর এবং দ্রিঞ্জগণের বিদ্রেহাঁচরণ করিত || ১ । মে কখন 
পিতৃগণ, দেবগণ, ও দ্বিজাতিগণের উপাসন। করে নাই । এই কারণে আমর ক্ষয় হইঙ্গে, ঘোর 
নিশ।চর হইয়া» জন্মগ্রহণ করিল ।। ২ ( পাপকারিগণের অগ্রগণ্য ছিল। স্বকীয় কর্মদোষে 
রাক্ষন হইয়॥ ক্ররবৃত্তি অশশ্রয় করিল ॥ ৩।। এইরূপে পাপরত হইয়া, তাহার বর্শত অতীত 

হইল। ই প্রকার কর্মপদোষবশে অন্য বৃত্তিতে তাহার অভিরুচি ছিল ন1118।। সে যে ষে শ্প্রাণীকে 
আপনার বাছগোচরে অপতিত দেখিত, তাহাকেই গ্রহণ করিয়া, ভক্ষণ কঞ্জিত ॥ ৫1 এইরূপে 
সে রৌদ্রকশ্মা ও অতীব ছুইপ্রকৃতি রাক্ষস হইয়া, বুক।ল অতিবাহিত করিল। এবং তৎ্সহকারে 
তাহার বয়ন পরিণত হইয়। আমিল ॥ ৬ ॥ 

দেকোন সময়ে নদীতটে অবলোকন করিল, এক তপোনিধি মহাভ।গ ব্রাহ্মণ উর্ধবাহ ও 
জিতেন্র্িয় হইয়া, তপস্। করিতেছেন । তিনি যোগাঁচার্ধ্য, শুচি, দক্ষ ও বাস্দেরপরায়ণ | তৎ- 
কালে তিনি বক্ষ্যযাণ বিধানে আপনার রক্ষা সমাধান করিয়াছিলেন।। ৭1৮ || বিষুগ চক্র- 
ধারণপূর্বক আমার প্রাচী দিকে থাগিয়। রক্ষ। করুন । বিষু গদ গ্রহ্ণপূর্ব্বক আমর দক্ষিণ দিকে 
বিরাজমান হউন । বিষুং শাঙ্গধন্থ ধারণ করিয়া, আমার প্রতীচী পিকে অবস্থান করুন । 
বিষ খড়গগ্রহণপূর্বক, আমার উত্তরে অধিষ্ঠিত হউন ॥$৯॥ হৃধীকেশ আমার বিকে'ণসমূহে, 
জনার্দদন তাহার ছিদ্র সকলে, শৃকররূপ হরি ভূমিতে ও নরমিংহ আমার অস্বরবিভাগে, অবস্থিতি 
করুন ॥ ১*।| এই ক্ষুরধার অমল স্বদর্শনচক্র ক্রমণ করিতেছে । ইহার ছু শ্রক্ষা অংগুমালা 
প্রেত ও নিশাচরগণের সংহার করিয়! থাকে ॥ ১১॥। ভীাহার এই গদ| সহত্রার্চিহিশিই । উহা 
উদ্ধীভাগে বৃকসকলের নিধন করে। এবং রাক্ষদগণ ভূতগণ, পিশাঁচগণ ও ডাকিনীগণ, ইহা- 
দিগকে বিনাশ করিয়া থাকে ॥ ১২।। তাহার এই পরমতেজোরাশি শাঙ্গ ধু তিরর্যকৃ, মনুষ্য, 
কু্মা্ড ও প্রতাদি মদীয় রিপুসকলকে সংহার করুন || ১৩।॥॥ বাহারা জামান অহিত্কানী, 
তাহার। বিষুখর এই খডগাধারোজ্জবল জ্যোত। দ্বার নিত ৪ গকুড়ের আক্রমণে পররগগ্াণের 



৩৮৮ বামনপুরাণম্ | [৮৬ম, অধ্যার? | 

সৌম্যতাং নদেযা গরুড়েনেৰ পন্জগাঃ ॥ ১৪ ॥ যে কুষ্মাগুস্তথ। দৈত্যা যক্ষ। যে চ নিশাচরাঃ। 

প্রেত ব্নাঠকা: ক্রুরা মানুষ্যা জুম্ভকাঃ খগাঃ ॥ ১৫ ॥ সিংহাদয়ে। যে পশবে। দনাশুকাশ্চ পন্নগাঠ। 

সর্ব তবন্ত তে সৌম্য বিষুঃশজ্খযবাহতাঃ 1 ১৬॥ চিতবৃত্তিহর। যে চ যে জনাঃ স্মতিহারকাঃ। 
বলৌজ 7ঞ হ্্তারশ্ছায়াবিপ্রংশ কাশ্চ যে ॥ ১৭ ॥ যে চোপভোগহর্তারে! যে চ লক্মণনাশকা: । 

কুম্মানান্তে প্রণস্তান্ত বিষুচক্ররয়াহতাঃ ॥ ১৮॥ বুন্ধিস্বাস্থ্যং মণ্ঃম্বান্াং ্বান্থ মৈত্দ্িয়কং তথ]। 

মমাস্ত বাস্থদেবস্য দেবদেবন্য কীর্ভনাৎ ॥ ১৯॥ পুষ্ঠে পুংস্তাদথ দক্ষিণোতরে বিকোণভশ্চ।হথা 
জনার্দনে হরি । তমীভ্যনীশানমনত্তমচ্যুতং জনার্দনং প্রণপতিং ন শীদতি ॥ ২০1 যথা 
পরং ব্রন্ম হরিস্তথ। পরং জগত্ম্বরূপঞ্চ ন এব কেশব | খতেন তেনাচ্যতন:ম কীর্তনাৎ প্রণাশমে ত- 
ভি দবং ময্াশুতং ॥ ২১॥ ইত্যেবং চাত্রক্ষার্থং কৃত্বা বৈ বিষুপঞ্জরং। সংস্থিতোসাবপি বলী 
রাক্ষস: সমুপান্রব্চ ॥ ২২ ॥ ততে] দ্বিজনিযুক্তয়া! রক্ষয়া রজনীচরঃ:। নিরধৃতবেগঃ সহসা তত্থো 
মাসচতুইয়ং ॥ ২৩৪ যাবদ্ট্িজনা দ্ধেবর্ষে সমাপ্ডিবৈর্ব সমাধিতঃ। ততে! জপ্যাবসানেইসৌ তং 
দদর্শ নিশাচরং ॥ ২৪। দীনং হতবলোৎসাহঙ্কাংদিশীকং হতৌজদং। তং দই ককপয়াবি্ঃ 

সমাশ্বাস্য নিশাচরং ॥ ২৫॥ পপ্রচ্ছা! গমনে হ্েতুং সমাচষ্টে যথাযথম্। স্বভাবমাত্মনে। রং রক্ষয়। 
তেজসে। নাশং ॥ ৯৬ | কথয়িত্া। চ তত্দ্রক্ষঃ কারণং বিধিবত্বতঃ। প্রপীদেত্যত্রবী দ্বপ্রং নির্ব্িঃ 
স্বেন কর্ণ ॥ ২৭ &॥ বছুনি পাপানি ময়! কৃতানি তথা চ সত্তো! বহুবো ময় হতাঃ 1 ২৮ ॥ কৃতাঃ 
জিয়ো ময়] বহেবা বিধবাঃ পুত্রবঙ্জিতাঃ। অনাগপাং চ সত্বানামনেকাশাং ক্ষয়ঃ কৃতঃ ॥ ২৯॥ 
24222244322 

সায় সৌম/ভাব!পন্ন হউক ॥। ১৪ ॥ তদ্ব্যতীত, কুম্মাগ্গণ, দৈত্যগণ, ষক্ষগণ, প্রেতগণ, বিনা 
়কগণ, ক্রুর মানষগণ, জুস্তক থগগণ || ১৫।| মি"হাদি শাপদ পণুগণ, দন্দশৃকগণ, পন্নগগণ, 
ইহার সকলে বিষুর শঙ্ঘরবে আগত হইয়া, লৌম্যধুত্তি পরিগ্রহ করুক ॥ ১৬ ।। যাহার] চিত্ত- 
বৃতি হরণ করে, য.হার। স্মৃতি হরণ করে, যাহারা বল ও তেজ হরণ করে, যাহার! ছয়! হরণ 

করে ॥॥ ১৭।1 যাহার উপভোগ হরণ করে, 'অথব!| ধাহার। লক্ষণ দমত্ত হরণ করে, সেই 
নকল কুম্াও বিষুঃর চক্তবেগে আহত হইয়া, বিনষ্ট হউক ।। ১৮।। দেবদেৰ বাঙ্ছদেবের ন'ম 

সঙ্কীর্তন করিয়া, আমার বৃদ্ধিস্বাস্থ্য, মনঃন্বাস্থা, ও ইন্জিস্বাস্থা পদ্দগ্রহণ করুক || ১৯॥। জনার্দন 
হরি আমার পশ্চাতে, সম্মুখে, দক্ষিণে, উত্তরে ও কিকোণলমূহে অধিচিত হউন । তিনি সকলের 

পুঁজনীয় ও নিয়ন্তা। তাহার অজ্ত নাই, ভ্রংশ নাই। ঠিনি সকলেরই প্রাধপতি || ২* ॥ 
তিনি পরক্রক্ম এবং তিনি জগতম্বপ্ূপ। সেই সত্যবশে তদীয়নামসংকীর্তনপ্রভাবে জামার অশুভ 
ক্ষয় প্রাপ্ত ছউক।| ২১। 

সেই তপোনিধি ব্রাহ্মণ এইরপে আত্মরক্ষণ খঁ বিষুঃপঞ্জর বিধান করিয়া, অবস্থিতি করিলে, 
রাক্ষস তদীয় সকাঁশে সমাগত হুইল || ২২।। কিন্তু ঘিজের নিষোজিত উক্তবিধ রক্ষাপ্রভাবে 
তৎক্ষণাৎ তাহার বেগর়োধ হয়া গেল। তদবস্থায় নিশাচর মানচতুষ্ট় দণ্ডায়মান 
থকিল। ৯৩।। এ সমধে ত্রাক্ষণের সমাধি সমাপ্ত হইল। তিনি জপাবসানে দেখিলেন, 
নিশাচর ॥ ২৪1 তেজোহীন, উৎসাহক্থীন, ও বলহীন এবং নিতাত্ত ক্ষীণ হইঈয়। কানিশীক 
হইয়!, অবস্থতি করিতেছে । তদ্দর্শনে তিনি ক্ৃুপ।বিছ্ট হইয়া, তাহারে বিশেষরূপে আশ্বাস 
দিয়া ।। ২৫ । আগমনকারণ জিজ্ঞাসিলেন। সে যথ|যথ সমুদায় বলিল। সে খষিকে যেরূপে 
স্বভাঁববশে দেখিতে জাপিয়া ছল এবং যেরপে রক্ষাবলে তাহার তেজ? বিনষ্ট হইয়াছে ।। ২৬ || 
তগুসম্নস্ত বর্ণন করিয়া, বলিতে লাগিল, ব্রহ্ধন্! প্রসন্ন হউন। স্বকর্শবলে আম।র নির্বেদ 
উপস্থিত হইয়াছে || ২৭ আমি অমেক পাপ করিয়াছি; অনেক সাধুর পাণ হত্যা করি- 

আছি ॥২৮|| অনেক জ্রীর প্রামী পুত্র সংহার করিধাছি; এবং নিরপরাধে অনেক পাণীর 



৮৬ম, অধ্যায়ঃ। ] বামনপুরাণম্ । ৩৮৭৯ 

৩ম্মাৎ পাপ!দছং মোক্ষমিচ্ছাম তত্প্রনাদতঃ । তৎ্পাঁপপ্রশমারালং কুরু মেধর্শনাশনং ॥ ৩০ ॥ 

পাপন্যান্থয ক্ষয়করনুপদেশং প্রযচ্ছ মে। বচনং প্রা ধন্ার্থহেতুমচ্চ স্ুুভাবিতং 1৩১ তশ্য তদ্চনং 
শ্রত্ব। নিশাটপ্য ছিজোততমাঃ। কথং ক্ররস্বভাবস্াসতত্তব নিশাচর | সহসৈব সমায়াত1 জিজ্ঞান 
ধর্ম বন্বশি ॥ ৩২ ॥ 

রাক্ষস উবাচ। ত্বাং বৈ পম গতোম্মাদ্য কিপ্তোহহং রক্ষয়। বলাৎ। তব সংসর্গতো ত্রঙ্মন্ 
জাতে নির্ষের উত্তণঃ ॥ ৩৩॥ কাদা রক্ষা ন তাং বেদি বেছি নান্য:ঃ পরায়ণং। ষস্যাঃ সংসর্গ- 
মাপাদ্য নির্বেদং প্রপিতো। বরং ॥ ৩৪ ॥ ত্বং কুপ।ং কুক ধর্মজ্ঞ মযানুক্রোশমাবহ | যথ। পাপাপ- 
নোদে] মে ভবত্বার্ধ্য তথ] কুরু ॥ ৩৫ | 

পূলন্ত্য উবাচ। ইত্যেবনুক্তঃ ল মুনিম্তদ। তেন চ ক্রাঞ্ষদং। প্রতাবাচ মহাভাগ বিমৃশ্য 
সুচরং বহু ॥ ৩৬ ॥ 

খষিকবাঁচ। যন্মানাহোপদেশার্থ: নির্বিরঘঃ দ্বেন কর্ণ । যুক্ত-মতদ্ধি পাপানাং নিবৃত্ভিরপ- 
কারিক1। ৩৭ ॥ করিষ্ে যাতুধানানাং নত্বহং ধর্দেশনং। তান্ সংপৃচ্ছ দ্বিজ্জান্ সৌম্য যে বৈ 
প্রবচণে রাঃ ॥ ৩৮ ॥ এববুক্1 যযৌ বিপ্রশ্চিশ্বামাপ চরাক্ষপঃ। কথং পাপাপনোদঃ স্যার্দিতি 
চিন্তাকুলেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩৯॥ ন চখদ লপত্বানি ক্ষুধাণম্বাধিতোহপি সন্। বষ্ঠে বে” তদ1 কালে 
জন্তমেকমভক্ষয়« ॥ ৪০ ॥ স কদা চত্ক্ষুধাবিষ্ঃ পর্যটন বিপুলে বনে। দদর্শাথ ফলাহ।রমাগতং 

বিনাশ করয়াছি॥ ২৯ ॥ অধুনা, আপনার প্রসাদে দেই নকল পাপ হইতে মুক্ত হইবার অভি- 
লাষকরি। অপন ততৎপাপের প্রণমনার্থ আমার অধর্শ একবারেই বিনাঁশ করুন ॥ ৩০।। 
যাহাতে এই পাপের ক্ষঘ হইতে পারে, তাদৃশ উপদেশও প্রদান কগ্তে আজ্ঞ! হউক । 

দ্বিজসত্তম নিশাচরের এই কথা কর্ণ গোচর করিয়া, ধর্ম্ার্থহেতুসম্পন্র জুগাযোঞ্জিত বাক্যে 
কহিলেন, হে নিশাচর ! তুমি ক্ররস্বগাব ও অসৎপ্রকৃতি। অতএব সহসা কিন্ধপে ধর্মমার্গ 

জানিব!র জন্য তোমার ঈবৃশী বাসন] হইল ?॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥ 
রাক্ষস উত্তর করিল, আম অদ্য আপনার নিকট আমিগ়াছিলাম। আপনার কৃত এই 

রক্ষাবলে বলপুর্্বক পধু'দস্ত হইরাছি। ব্রন্ষন্! এইর.প আপনার সংসর্গবশেই আমার 
ঈদৃশ বিশুদ্ধ বৈধাগ্য-যাগ সমুদিত হইথাছে।। ৩৩।| এই রক্ষার স্বরূপ কি? আশ্রয়ই বা কে, 
তহাজানি না; যাহার সংসর্ প্রাপ্তিক্রমে এইদ্প নির্বের উপস্থত হইল ॥ ৩৪॥ অতএব, 
ছে ধর্শাজ্ত! আপনি আম.রে কৃপ। করুন এবং আমার প্রতি সদয় হউন। হে আর্য! যাহাতে 

আমার পাপ দূর ভূত হয়, তাহ। করিত হইবে ॥ ৩৫।। 
পুলস্ত্য কহিলেন, হে মহাভাগ! মুন এইরূপ অভিহিভ হইয়া, বছক্ষ+ বিবেচন1 করি, 

রাক্ষপকে প্রত্তিবচন প্রদান পূর্বক কহিলেন ॥ ৩৬॥ তুমি স্বীয় কশ্মবশে নিরব হইয়া, 
উপদেশার্থ আমাকে যে কহিলে ইহ! সর্বথ| যুক্তিদঙ্গত। কেনন', পাপের যত নিবৃত্তি হয়, 

ততই লোকের উপকার হইয়] থাক্কে ॥ ৩৭ ॥ কিন্তু আমি রাক্ষনদ্দিগকে ধর্মোপদেশ করিতে 
পারিব না। অতএব সৌম্য! তুমি প্রবচননিরত অন্যন্য ব্রাঙ্মণদিগকে এ বিষয় জিজ্ঞাস! 
কর (৩৮॥ এই বলিয়াই, তিনি প্রস্থান করিলে, রাক্ষস চিন্তাক্রান্ত হইল। কিরূপে আমার 
পাপের অপনোদন হইবে, এইরূপ ভাবনাবশে তাঁহার ইন্দ্রিয় আকুল হইয়া উঠিল ॥ ৩৯ ॥ তখন 
দে নিতাস্ত ক্ষুধার্ভ হইলেও, পূর্বের ন্যায়, আর প্রাণিতক্ষণে প্রবৃত্ত হইল ন1। প্রতি বষ্ঠকালে 

একমাত্র জন্তক তক্ষণ ক'রতে লাগল ॥ ৪০ ॥ 



৩৯০ বামনপুরাণম্ | | ৮৬ম, অধ্যায়ঃ! 

বরহ্ধচার্িণং ॥ ৪১ ॥ গৃহীতো রক্ষসা তেন স তদা মুনিদারকঃ । নিরাশে। জীবিতে প্রাহু লামপূর্বং 
নিশাচকম্ | ৪২ । 

্রাক্ষণ উবাচ। ভোহংনঘ ব্রি তৎ কার্ষ।ং গৃহীতো! যেন হেতৃনা। .ওদেবং ভ্রহি ভদ্রং তে 
স্বয়মস্মনুশাধি মা ॥ ৪৩0 

রাক্ষদ উবাচ। যষ্ঠে কালে তমাহারঃ ক্ষুধিতপ্া সমাগতঃ। নি্ঠুরস্যাতিপাপস্য নিত্বণদ্য 
দ্বিজদ্রহঃ ॥ ৪৪ ॥ 

ব্রাহ্মণ উবাচ। যদ্যবশ্ং ত্বঃ চাহং ভঙক্ষিতব্যো! নিশাচর । আযাদ্যামি তবাটদ্যব নিবেদ্য 
গুরবে ফলং ॥। ৪৫ ॥| গুর্ববর্থমেতদাগত্য যৎ ফলগ্রহণং ককৃতং। মমাত্র নিষ্ঠা প্রাণ্ড। হি ফঙগানি 
বিনিবেদিতৃং ॥ ৪৬।। স তংমুহ্র্ধমাত্রং মাধত্রৈবমন্থপালয়। নিবেদ্য গুরবে যাবদিহাগচ্ছাম্যহং 
ফলং ॥ ৪৭1 

রাক্ষন উবাচ। যষ্ঠেকালে ন মে ব্রন্গন্ কশ্চিদ্গ্রহণমাগতঃ। প্রতিমুচ্যেত দেবোহপি ইতি 
মে পাপজী বক1॥ ৪৮।| এক এবাম মোক্ষদ্য তব হেতুঃ শৃণুষ তম্। মুধ্চাম্যহমসনিগ্ধিং যদ 
তৎ কুকরুতে তবান্ ॥ ৪৯ ॥ 

ব্রাঙ্গণ উ্কাচ। ওরোর্ধন্ন বিরুদ্ধং স্যাদ্যন্ন ধর্মোপরোধকং। তৎ করিষ্যাম্যহং রক্ষে! যন 
ব্রতহরং মম '। ৫০ ॥ 

রাস উবাঠ। ময়! নিসর্গতে! ব্রন্দন জাতিদোবাধিশেযত৫। নির্বিবেকেন চিতেন পাপ- 
কশ্ম লদ। কৃতং॥৫১।। আবাল্যাশ্মম পাপেষু নধশ্বেধু রতং মনং। তৎপাপসংচয়াঞ্সোক্ষং 

স্পা শ ০ শপ এ. সপ পণ পল স্পা ্া্াা শী শী ীশীশীস্প্পাপীীশীসীশিল শি শে পপ পাপ সস পাপ পাপ 

সে এক ক্ষুধাবিষ্ট হইয়া, বিপুল বনে পর্যটন করিতেছে, এমন সময়ে অবলোকন করিল, 
কোন ফলাহারী ব্রন্মচাঁণী তথায় গমন করিলেন ॥ ৪১ ॥ রাক্ষস তৎক্ষণাৎ সেই মুনিরা কক 
গ্রহণ কিল। তখন তিনি জীবিতাঁশায় জলাঞ্জ।ল দিয়া, রাক্ষলকে সামপূর্ব বাঁক্যে বলিতে 

লাগিলেন & ৪২॥ হে অন! তোমার মঙ্গল হুউক। তুমি যেক্কার্ষের ভ্বন্ত আমারে গ্রহণ 
করিয়াছ, তাহা! বল। আমিন্বয়ং উপস্থিত আছি । কি করিতে হইবে, আদেশ কর ॥ ৪৩॥ 

রাক্ষদ কহিল, তুমি বষ্ঠসমংয় আমার আহাররূপে উপনীত হইয়াছ। আ।মও ক্ষুধার্ত 
হইয়াছি। আমি দয়াহীন, ঘ্বণাহীন, পাপাস্ম। ও ত্রান্মণদ্রোহী ॥ ৪৪ ॥ 

ত্রাঙ্গণ ক হলেন, নিশাচর! যদ্দি অবশ্যই নানাকে ভক্ষণ করিবে, তাহ £হইলে, আমি গুরুকে 

ফল নিবেদন করিয়া, অদ্যই আগমন করব ॥ ৪৫ ॥ গুরুর জন্য এখানে আগমন ক'রয়া, যে ফল 

গ্রহ করিয়াছি, এই সকল তাহারে নিবেদন করিবার জন্য অমার নিষ্ঠা উপস্থিত হইয়াছে ॥৪৬। 

তুমি মুহূর্তমান্ধ এই স্থানেই আমার অপেক্ষা কর। আমি গুরুকে ফল নিবেদন করিয়া, ইতি- 
মধ্যেই আসিতেছি ॥ ৪৭ ॥ 

রাক্ষল কিল, ব্রন্মন! যষ্ঠকালে অ'মার করগত হইয়া, কোন ব্যক্তিই, দেবতা হইলেও, 
প্রতিমুক্ত হইতে পরে ন|। ইহাই আমার পাপজীবিকা ॥ ৪৮॥ তবে, আপনার মুক্তির 
একমাত্র উপায় আছে। শ্রবণ করুন, বধিতেছি। আপনি যদ তাহ! করেন, ত'হা৷ হইলে, 

নিঃসন্দেহই আমি মোঁচন করিব ॥ ৪৯ ॥ 
ব্রাহ্মণ কহিলেন, গুরুর যদি বিরদ্ধ ন| হয়, ধর্মের যদি উপরোধ না ঘটে, এবং আমার 

অ্রতেরও ষদ্দি হ।নি না হয়, তাহা! হইলে, তাহা করিতে পারি ॥ ৫০ । 
রাক্ষস কহিল, ব্রন্মন! অ'মি ন্বভাবতঃ, ধিশেষতঃ, জ।তিদোষে, বিৰেকবিহীন চিত্তে সর্বদা 

পাপ করিয়াছি ॥ ৫১॥ বাল্যকাল হইতেই আমর মন পাপে আসক্ত, ধংন্দ জনুরক্ত নহে। 



৮৬ম, অধ্যায়ঃ | ] বামনপুরাঁণমূ। ৩৯১ 

প্রাপ্রয়াং যেন তত্বতঃ ॥ ৫২ যানি যানি চ কর্্মাণি বালত্বাচ্চরিত।নি চ। ছু্াং ষোনিমিমাং 
প্রাপ। তন্ুক্তিং কথয দ্বি্জ ॥ ৫৩1 দ্রদ্যেতদ্দিজপুর ত্বং সদাখ্যান্শ্কশেবতঃ ৷ তত: ক্ষুধার্ত! 
মত্তত্বং নিয়তং মোক্ষমাপ্স।পি ॥ ৫৪ ॥ ন চৈত্ৎ পাপশীলোহহমন্্ান্ং ক্ষুৎপিপাসিতঃ | যষ্ঠে 
ষষ্ঠে ৃশংসাস্ম। ভক্ষয়িযামি নির্বণঃ ॥ ৫৫॥ এবমুক্তো মুনিন্থৃতন্তেন ঘোরেণ রক্ষসা। চিস্তাম- 
বাপ মহতীমশক্তস্তদুদীরণে ॥ ৫৬ | সবিষৃষ্ত চিরং বিপ্রঃ শরণং জাতবেদসং' জগ'ম জ্ঞানদানায় 

ংশয়ং পরমং গত ॥ ৫৭ ॥ যদি শুজ্মষিতো। বহিগুকুশুশ্রষণাদজ্জ ॥। ভ্রভানি ঝ1 সুচীর্ণানি 
সপ্তার্চিঃ পাতু মাং ততঃ ॥ ৫৮৪ নমাতরং ন পিতরং গৌরবেণ যথ] গুরুং। বথাহমবগচ্ছামি 

তথা মাং পাতু পাবক£॥ ৫৯ | বথা গুরুং ন বচপা কর্মণা মনপাপিচ। অবজানাম্যহস্তেন 

পাতু মাং তেন পাবক£ ॥৬* ॥ ইত্যেবং মনস] সতাং কুর্বতঃ শপথান্মুনে | সপ্তা চ্চব! সমাদিইা 
প্রাদুরাপীৎ সরন্বতী ॥ ৬১॥ সা প্রোবাচ দ্বিজন্ৃতং রাক্ষসগ্রহণাকুলং। মাভৈর্থিজস্থৃতাহস্ত]|ং 

মোক্ষয়ামযদ্য সক্কটাৎ ॥ ৬২॥ যদস্য রক্ষণঃ শ্রেয়ো জিহ্বাণ্রে সংস্থিতা তব। তৎ সর্বং কথ - 
ব্যামি ততে মোক্ষমবাগ্স/সি ॥ ৬৩ ॥ অনৃষ্ঠা রক্ষদা তেন প্রোক্ে খঞ্চ ষরম্বতী। আদর্শনং 
গতা সেহপি দ্বিজঃ প্রহ নিশাচরম্ ॥ ৬৪ ॥ 

্রাহ্মণ উবাঁচ। শ্রায়তাং তব যচ্ছেয়ন্তথ'ন্যেযাঞ্চ পাপিনাং। সমন্তপাপশুদ্ধার্থং পুণ্যোপচয়- 

দঞ্চ যত ॥ ৬৫ & প্রাতরুখায় জপ্তব্ং মধ্যাহহ্ঃ ক্ষয়েইপিবা। অলংশয়ং সদ] জাপে। জপতাং 
শঅঅসজ্_স 

যাহাতে সেই পাপরাশির যথার্থতঃ প্বংস হয়।। ৫২।| এবং বালকতবশতঃ য়েষেকর্খ করিয়] 
এই দুষ্ট যোনি লাভ হইয়াছে, হে দ্বিজ! তাহারও মুক্তি নির্দেশ করুন ॥| ৫৩ ॥ হে দ্বিজ- 
নন্দন! আপনিন যদি সবিশেষ সমস্ত বলেন, তাহ! হইলে, ক্ষুধার্ত আমার হস্ত হইতে পরিত্রাণ 
পাইবেন ॥ ৫৪ অ'মি এরূপ পাপশীল নহি, ষে, ক্ষুধার্ত ও পিপাদিত হইলেও, যে সে অন্ন 
ভোজন করিয়। থাকি । তবে, আমার দ্বণ! নাই এবং দয়ার লেশ ন,ই। সেইজন্য যষ্টকালে 
ভক্ষণ করি ॥ ৫৫ ॥ প্রচওপ্রকৃত নিশাচর এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে, পাপমুক্তির 
উপায়কথনে অশক্ত হইয়া, তিনি চিত্ত করিতে লাগিলেন ॥ ৫৬ ॥ বহুকাল বিবেচনার পর পরম 
সংশয়।পন্ন হইয়।, জ্ঞানদানার্থ অগ্নির শরণ গ্রহণ করিলেন ॥ ৫৭ ॥ এবং বলিতে লাগিলেন, আমি 
যদি গুরুলোকের সেবা ও অগ্নির পরিচাঁরণ এবং ব্রত সকলের যথাযথ বিধান করিয়৷ থাকি, 

তাহা হইলে, অগ্নি আমারে রক্ষা! করুন ॥ ৫৮ ॥ আমি যদ্দি পিত!মাতা অপেক্ষাও গুরুগণের 
গৌরব অবগত হইয়] থাঁকি,তাহা হইলে, হুতাশন অ'মারে রক্ষা করুন ॥৫৯॥ আম যদ্দি মন দ্বর", 
বাক্য দ্বার ও কর্ম দ্বার গুরুর অবমানন। করিয়! না থাকি, তাহা হইলে, অনল আমারে রক্ষ। 
করুন ॥ ৬০ ॥ 

মুনে! তিনি মনে মনে এইরূপে শপথকারপৃবঃসর সত্যবন্ধন করিলে, হুতাশনের আদেশানু- 
সাঁরে সরস্থতী প্রাদুভূতি হইয়] ॥ ৬১ ॥ রাক্ষসের গ্রহণ প্রযুক্ত ব্য।কুলতাবাপন্ন সেই দ্বিজ্াত্মজকে 
বলিতে লাগিলেন, হে দ্বিজনন্দন ! তোমায় ভয় নই। আমি তোমাকে অদ্য নঙ্কট হইতে 
মোচন করিব । ৬২ ॥ যাহাতে এই রাক্ষসের শ্রেয়ঃসম্পাদিত হইতে পারে, আমি তে'মার 

“জিহবাগ্রে থাঁকিয়], তৎ্সমন্ত কহিব; তাহা হইলে, তে'ম'র মুক্তিলাঁভ হইবে ॥ ৬৩ ॥ এই বলিয়া, 

দেবী সরম্বতী রাক্ষসের শ্রেয়ঃসাধনের উপায় নির্দেশ করিয়, অন্তর্ধান করিলেন । রাঁক্ষ 
তাহারে দেখিতে পাইল না ॥ ৬3 ॥ 

অনন্তর ব্রাহ্মণ সরশ্বতীর উপদ্দেশান্ুদ!রে নিশাচরকে ক'হলেন, যাহ!তে তোমার ও ভন্ত।্ 
পাপিগণের সমস্ত পাপমোচন ও পুখ্যবর্ধন হইতে পারে, তাহ! বলিতেছি, শ্রবণ কর॥ ৬৫। 
প্রাতঃকালে উান করিয়1, জপ করিতে হইবে। মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্, এই উভয় সময়েও সর্বদা 



৩৯২ বামনপুরাণম্। ৮৬ম, অধ্যয়িঃ। 

পু্টিশাভিদঃ ॥ ৬৬ & ও ভরিং কৃঞ্ঝং হ্ববীকেশং বান্দুদেবং জনার্দনং। প্রণতোন্যি জগন্নাথং 
সযেপাপং ব্যপোহতূ ॥ ৬৭ ॥ চরাচরগুরুং নাথং গোবিন্দং শেষশায়িনং। প্রণতোহন্মি পরং 
দেবং স মে পাপংব্যপোহ্তু ॥৬৮॥ শঙ্খিনং চক্রিণং শ'জধানরণং অগ্ধরং পরং। প্রণতোহন্মি 

পতিং লক্ষ্যাঃ সমে পাপং ব্যপোহতু ॥ ৬৯॥ দ্ামোদরমুদারং তং পুগুরীকাক্ষমচযতং | প্রপতো- 
ইন্মি স্ততং স্বত্যৈঃ স মে পাপং বাপোহতু ॥৭* ॥ নাবারণং নরং শৌরিং মাধবং মধু লং। 

প্রণতে'ইন্মি ধরাধারং স মে পাপং ব্যগোহতু ॥৭১॥ কেশবং কেশিহস্তারং কংপা'র$ঠ্ বদনং | 
প্রণতোঁহম্মি মহাবাহং স মে পাপং ব্যপোহতু ॥ ৭২।॥ ভ্রীবতদবক্ষপং ভীশং শ্রীধরং জীনিকে তনং । 
প্রণতোইন্ম শ্রিয়ঃ কান্তং সমে পাঁপং ব্যপোহভু ॥ ৭৩ যমীশং সর্বভূতানাং ধ্যায়ত্ত যতয়ো- 
রং। বাস্দেবমনির্দেশ্যস্তমন্মি শরণং গভঃ ॥ ৭৪ ॥ সমস্ত£ল বনেভ্যো। যং ব্যাবৃত্য মনসো 
গতিং। - ধ্যায়স্তি বাস্থদেবাখ্যং তমন্মি শরণং গতঃ ॥ ৭৫॥ সর্বগং সর্বভূতঞ্চ সর্বস্যাধ'রমীশ্বরং । 
বান্থদেবং পরং ব্রন্ধ তমম্মি শরণাগতঃ ॥৭৬॥ পরমাম্মীনমবাক্তং যং যাস্তি চ সুমেধসঃ। 

কর্মক্ষয়েক্ষয়ং দেবং তমল্মি শরণং গতঃ ॥ ৭৭ ॥ পুণ্যপাপবিনিশ্ম,ক্কা মং প্রাপ্য চ পুনর্ডবং। 
ন যোগিনঃ প্রাপ্রবস্তি তমন্ম শরণং গতঃ ॥ ৭৮ ॥ ত্রন্ম ভূত্বা জগৎ পর্বং সদেবাস্ুরমাহ্যং | 
বঃ স্বজত্যচ্যুতে। দেবাংস্তমন্ম শরণং গতঃ ॥ ৭৯ | ব্রর্মাত্ং পশ্য বক্তে ভ্যশ্চতুর্ববেদময়ং বপুঃ। 
বপুঃ প্রভোঃ পরে। জজ্ঞে তমন্মি শরণং গত ॥৮* ॥ ব্রহ্মরূপধরং দেবং জগদেষানিং জনার্দনং। 
শষ্ট্র তে লংস্থিতং স্িত্যাং তং নতোহম্মি জনার্দনং ॥৮১॥ ধৃতা মহী হত] দৈত্যাঃ পরিত্রীতা- 

জপ করিলে, নিঃসন্দেহই শান্তি ও পুটি ণাভ হইয়। থাকে । নেই জপের প্রকরণ শ্রবণ কর 1৬৬ 
হবি, কষ, হৃষীকেশ,বা ন্ুদেষ, জনার্দন ও জগনাথকে প্রণাম করি ; তিনি আমার পাপ বপোহিত 

করুন ৪ ৬৭॥ যিনি চর"চরেত্র গুরু ও নাথ, ঘেই পরমদেবতা, শেষশার়ী গোবিন্দকে প্রণাম 
করণ তিনি আমার পাপ বপে।হত করুন ॥ ৬৮ ॥ যিনি শহ্খী, চক্রী, শাঙ্গা ও অ্গবী, সেই 
লক্ীপতিকে প্রণাম করি; তিনি আমার পাপ ব্যপোহিত করুন ॥ ৬৯ ॥ যিনি দামোদর ও 
সর্বত্র দশ ; ধিনি স্তত্যগণেরও অভিঃ,ত, সেই অচ্যুত ও পুণুরীকাক্ষকে গুণাম করি। তিন 
আমার পাপব্যপেহিত করুন ॥ ৭* & যিনি নারায়ণ ও নর; যিনি ধরাধর? যিনি মাধব ও 

মধুস্দন, সেই শৌরিকে প্রণাম কত্ি | তিনি আম!র পাপ ব্যপোহিত করুন ॥ ৭১ ॥ যিনি কেশব 
ও কেশিহত্ত1, সেই মহাবাহু কংস রিইনিহ্দনকে প্রণাম করি। তিনি আমার পাপ ব্যপোহিত 

করুন ॥ ৭২ ॥ বহার বক্ষস্থলে প্রীবৎস; যিনি শ্রীশ, শ্রীধর ও শ্রীনিবাস, সেই স্ত্রীকাস্তকে প্রণাম 
বরি। তিনি আমার পাপ ব্যপোহিত করুন ॥ ৭৩॥ যিনি সর্বভূতের ঈণর ও অক্ষয়ন্থরূপ, 
যণতগণ ষাহার ধ্যান ক.রন, সেই অনির্বাচ্যস্বরূপ বাস্থদেবের শরণ গ্রহণ করিলাম ॥৭৪॥ ষতিগণ 
সমন্ত আলম্বন হইতে মনের গতি ব্যাবর্তিত ক.রয়;,বাহারে ধ্যান করিয়! থাকেন,সেই বান্থুদেবাখ্য 
বিষুরয়্ শরণ গ্রহণ করিলাম ॥ ৭৫ ॥ যিনি সর্বগ ও সর্বভূত, যিনি সকলের 'মাধার ও ঈশ্বর, 
পরক্রন্মরূপী সেই বান্থদেবের শরণ গ্রহণ করিলাম | ৭৬॥ শ্ুমেধা পুরুষগণ, কারের ক্ষয় হইলে, 
বাহারে প্রাপ্ত হন, সেই অব্যক্ত ও অক্ষয়ন্বরূপ, ন্বগ্রকাশচৈত্যন্তরূণী পরধাত্ম। বাস্থৃদেবের শরণ 
গ্রহণ করিল!ম ॥ ৭৭॥ যিনি পুণ্যপাপবিনিমুশ্ত ; এইপন্য ধাহাকে প্রাপ্ত হইলে, যোগিগণ 
পুনর্জন্ম লাভ করেন না, সেই বান্দেবের শরণ গ্রহণ করিলাম & ৭৮ ॥ যিনি ত্রম্মরূপে অ বি- 
ভূতি হইয়া, সদেবাম্থর ও ম'হুষ সহিত নিথিল জগৎ সৃষ্টি করেন, সেই ভগবান্ অচ্যুতের শরণ 
গ্রংণ করিলাগ ॥ ৭৯॥ ধাহ|র বদনপরম্পর1 হইতে চতুর্বরদমন্ন বপু আবিভূতি হয়, সেই 
বিভু বাস্থদেবের শরণ গ্রহণ করিল!ন ॥ ৮ ॥ যিনি জগতের যোন। সেইজন্য কষ্টিসময়ে ব্রন্ম- 
রূপ ধারণ করিয়া, অষ্টারূপে বিরাজ করেন, সেই ভগবান জনার্দনকে প্রণাম করি | ৮১। 



৮৬ম, অধ্যায়ঃ | ] বামনপুরাণম্। ৩৯৩ 

ধৃতা মহী হত। দৈতা। পরিত্রাতান্তথামরাঃ। যেন তং বিষুমদোশং প্রণতোহশ্মি জনার্দনম্ ৪৮২৫ 

যক্তৈর্ষগত্তি ঘং বিপ্রা! যজ্রেশং যক্ঞভবনং | তংযগ্তপুরুষং বিষুং প্রণহোহস্মি জনার্দীনং ॥ ৮৩ । 
পাতালবীধিত্ হানি তথ! পোকান্নিহংতি যঃ। তমস্তপুরুষং কুদ্রং প্রণতোহ্ম জনার্দনং ॥ ৮৪ | 

২ভক্ষয়ত্বা সকলং যথান্থই'মদং জগৎ । যো ধৈনৃত্যতি কুদ্রান্মা প্রণভোহন্ম জনার্দনং ॥ ৮৫1 

স্বরান্্রাঃ পিভৃগণ! যক্ষগন্ধর্বরাক্ষপাঃ। যগ্যাংশভূতা দেবম্য সর্বগন্তং নমাম্যহং ॥ ৮৬ | 
সমন্রদেবাঃ সকলামনুষযাণাঞ্চ জাতয়্ঃ | যন্যাংশভূতী দেবা পর্বাগন্তং নমাম্যহং ॥ ৮৭॥ 
বৃক্ষগুল্মাদরয়ে! যদ্য তথ। পশুমৃগাদয়ঃ। একাংশভৃত। দেবল্য সর্্বগন্তং নমাম্যহং ॥৮৮॥ যন্মা- 
ঘান্যৎ পরং কিঞিৎি যন্যন্ সর্বং মহাম্ম্ন। যঃ পর্বঘবায়োহনজ্তঃ সর্বগস্থং নমামাহং ॥ ৮৯ | 
ঘথ] সর্ধেধু ভূতেষু গুট়ো গ্ররিহ দ্ারুধু। বিষুতরেবং তথা পাপং মমাশেষং প্রণশ্যতু | ৯০ ॥ 

যথা সর্বময়ং বিষুং ব্রন্মাদ সচরাচরং। যচ্চ জ্ঞানপরিচ্ছেদ্যং পাপং নশ্ততু মে তথ ॥ ৯১ | 

শুভাশুভানি কার্যাণ রদ্বঃসত্ব£মাংনি চ। অনেকছন্মকশ্শোখং পাপংনশুতু মেঙথা॥।৯২॥ 

যন্িশায়াঞ্চ যত প্রাভর্বন্মধ্যাহাপরাহয়োঃ। সংধ্যয়েশ্চ কৃতং পাপং কন্মণা মনসা] গির] ॥ ৯৩ ॥ 

যত্তিষ্ঠতা যদ্বজতা যচ্চ শয্যাগতেন মে । কৃতং যদশুভং কর্ম কায়েন মনদাপিকা ॥ ৯3 ॥ অজ্ঞানতে- 
জ্ঞানতে]| বা ম্দাচ্চলিতমানটৈঃ | তৎ ক্ষিপ্রং বিলয়ং য তুবাস্থদেবস্য কীত্ঁন,ৎ ॥৯৫॥ পরদার- 
পরড্রব্যবাঞ্থাদ্রেহোত্তবঞ্চ যৎ। পরপীড়োত্তবাং নিনদাং কুর্ব»। যন্ম£াকনাং || ৯৬ যচ্চ ভোঙ্ছেে 

তথা পেয়ে ভক্ষো চোষ্যে বিলেহনে। তদ্যাতু বিলয়ন্যেয়ে যথা লবণভাঞ্গনম্ ॥ ৯৭॥ যদ্ব'ল্যে 
১০-১০-০৩২০ ০০০-০০০০ পপ পিট সপ সি শিস 

থিনি মহীধারণ, দৈতাগণের সংহরণ ও অমরগণের পরিত্রাণ করেন, সেই সর্ববা!পী জনার্দনকে 
গুণাম করি।। ৮২॥ ত্রদ্মণগণ যঞ্জসমুহের সহ.য়তায় যাঙ্ছার যজন করেন, সেই যকজ্ঞভাবন, 
যঙ্পুরুষ, সর্বব্যাপী জনার্দনকে প্রণাম করি ॥। ৮৩। 

যিনি পাতালবীথি ও ভূঁতনকল এবং অন্যান্য লোকদিগের সংহার করেন, সেই অন্তপুক্তষ 
রুদ্ররূপী জনার্দনকে প্রণান করি ॥।৮3 ॥ যিনি যথাস্থ্ এই দৃশ্তমান জগৎ সংতক্ষত করিয়।, 
নৃত্য করিষা! থ।কেন, নেই কুদ্রঙ্পী জনর্দনকে প্রণাম কার |। ৮৫ ॥ ন্ুরান্থর ও পিতগণ এবং 
ষক্ষ, গন্ধর্ম ও রাক্ষপণননূহ সকলেই যাছার অংশ, সেই দর্বগত দেব জনার্দনকে নযঙ্ক/র 
করি ॥৮৬। সমস্ত দেবত। ও সঞ্দার মন্ৃষ্জাতি বাহার অংশ, দেই সর্ধগত অনার্দনকে 
নমন্কার করি:। ৮৭ ॥ বৃক্ষ ও গুল্মার্দি, পশু ও মৃগা্দি, যাহার একাংশ, সেই সর্বগত বাস্থদে ংকে 
নমঙ্কার ক,র | ৮৮ ॥ খা] মপেক্ষ| শ্রেষ্ঠ কেহই নাই$। যিন বিরটঞ্পে সমুদয় বিশ্বের 
আধার এবং যিনি অনন্ত ও অবারন্বন্ূপ এবং যিনি সর্বগত ও সর্বরূপ,তাহাকে নমস্কার করি 1৮৯॥ 

আগ্ন যেমন কাষ্ঠসনৃহে অহ্র্হিত হইয়। আছেন, যিনি সেইরূপ সর্ধভূতে গুঢ়ভাবে বিরাঞ্জ কয়েন, 
সেই বিষুঃ আমার অশেষ প.প নিরপ্তককুন || ৯০॥ বিষুও যেমন ব্রহ্গার্দি সচরাচর জগৎ্শ্বরূপ 
€ সর্বময় এবং একমাত্র জ্ঞানের পরিচ্ছেদ্য, সেইরূপ, তত্প্রভাবে আমান প।প বিন 
হউক ॥ ৯১। এঘং আম.র রজঃসত্বতমোময় শুভাগুভ কার্ধ্যপকল ও অনেকজন্মকম্মদঘুখ পাপদমস্ত 
শিরস্ত হউক।। ৯২1 আমি মন, বাক্য ও কর্ম ঘার। রাত্রতে, প্রাতঃক্কালে, মধ্যাহ্নে, পরাহে 

অথবা! উভয় সন্ধ্য'য় যে যেপাপ করিয়াছি ॥ ৯৩॥ আঅথব। শয়ন, উপধ্শন ও গমনসময়ে যে যে 
অণু কর্মের অনুষ্ঠান করিয়ছি ॥ ৯৪ ॥ অথব', জ্ঞান ত$, জ্ঞানতঃ ও মঙ্দববশতঃ চলিতচিও 
হইয়।, যে যে পপ করিয়াছি, বাস্থদেবের নামনংকীর্তনবলে তৎ্মস্ত বিলয় প্রাপ্ত হউক || ৯৫ | 
পরদ(র ও পরদ্রব্যে অভিলাষ, পরের অনিষ্চে্, পরের পীড়ন ও মহাত্বাগণের নিন্দ। করিয়, 
পাপ সঞ্চয় করিয়াছি ॥ ৯৬॥ অথবা, পান, তে জন, ভক্ষণ, লেহন ও চে;ষণ এই সকল ব্যাপ রের 
অনুষ্ঠান সময়ে যে পাপ করিয়াছি,জলমধ্যে লবণভাজনের ন্যায় তৎসমস্ত বিলয় প্রাপ্ত হউ £ | ৯৭॥ 

৫০ 
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ঘচ্চ কৌমারে যৎ পাপং যৌবনে মম। বয়ঃপর্িধতৌ যচ্চ যচ্চ জন্মাস্তরে কৃতং ॥ ৯৮॥ তন্নারা- 
য়ণগোবিন্মহরিকফ্েতিকীর্ভনাৎ। প্রযাতু বিলয়ভ্তোয়ে যথা লবণভাজনং ॥ ৯৯ ॥ বিষ্ঞবে 
বাঁন্থদেবার হরয়ে কেশবায় চ। জনার্দনায় কৃষণায় নমে। ভূয়ো নমে। নমঃ ॥১০০॥ ভবিষ্ন্নরক- 
স্রায় নমঃ কংসবিঘাতিনে। অরিষ্টকেশিচাগুরদেবারিক্ষয়িণে নমঃ ॥ ১০১॥ কোহন্তো বলে- 
ররঞ্চয়িতা ত্বামৃতে বৈ ভবিয্যতি। কোইন্তো বলানাশয়িত। দর্পং হৈহয়ভৃপতেঃ ॥ ১*২॥ কঃ 
করিধ্যতি চান্তো বৈ লাগরে সেতুবন্ধনং। বহিষ্যতি দশগ্রীবন্কঃ সামাত্যপুরঃসরং | ১৭৩॥ 
কম্বামৃতেহস্তে। ননদন্ত গোকুলে রতিমেবাতি। প্রলম্বপূতনাদীনাং তামৃতে মধুহৃদন ॥ ১০৪ ॥ 
নিয়আাপ্যথব। শান্তা দেবদেব ভবিষান্তি। জপত্যেবং নয়ঃ পুণ্যং বৈষ্ণবং ধর্মমুত্তমং ॥ ১০৫ । 
ইষ্ানিষ্টপ্রসঙ্ষেত্যো জ্ঞানতোজ্ঞ।নতে'পিবা । কৃতং তেন তু যৎ পাঁণং সপ্তঙন্মাস্তরেখ বৈ | ১০৬॥ 
মহাপাতকসংজ্ঞং বাঁ তথ! চৈবোপপাতকং | যজ্জাদীনি চ পুণ্যানি জপহ্োমব্রতানি চ1১*৭॥ 
নাশয়েদেষাগিনাং সর্বমামপাত্রমিবাভলি। নরঃ সংবৎসরং পূর্ণং তিলপাত্রাণি ষোড়শ ॥ ১০৮। 
অহন্কহনি যে! দদাৎ পঠত্যেতচ্চ তৎসমং। অবিপ্ল.তং ব্রন্ষচর্ধ্যং সংপ্রাপ্য স্মরণং হরে ॥ ১০৯ ॥ 
বিষুলোকমবাপ্রোতি সত্যমেতম্ময়োদিতং । তদেতৎ্ সত্যমুক্তং মে নহল্পমপি বৈ মৃষ্া। রাক্ষস- 
গ্রস্তনর্ববাজং তথ! মামেব মুঞ্চতু ১১০ ॥ 

পুলন্ত্য উবাচ। এবমুচ্চারিতে তেন মুক্তে। বিগ্রন্ত রক্গঘ1। অকামেন খিজো ভূয়ন্তমাহ 
রজনীচরং ॥ ১১১ ॥ 

পন পাপী 

বাল্যে, কৌমাঁরে, যৌবনে ও বয়ঃপরিণামসময়ে অথব! জন্মজন্মন্তরে যে যে পাপ করিয়াছি ॥৯৮। 
নারায়ণ, গোবিল্া, হরি ও কৃষ্ণ ইত্যার্দি নাম সংকীগ্তন করিয়, জলে লবণভাজনের ন্যায়, 
তৎসমন্ত লয় প্রাপ্ত হউক || ৯৯1 বিষু, বাসুদেব, হরি, কেশব, জনার্দন ও কৃষ্ণকে নমন্ার, 
নমন্কার এবং পুনরায় নমক্কার করি ॥ ১০* ॥ যিনি ভাবিনরক নিরাকৃত করেন, সেই কংসারিকে 

নমস্কার । যিনি অ্রই, কেশী, চাণুর ও দেবারিগণের ক্ষয়কারী, তাহাকে নমস্কার ॥। ১*১॥ 
হে ভগবন্! তুমি ভিন্ন অন্ত কেই বা বলিকে বন্ধন করিতে পারেন? তোমা বাতিরেকে আর 

কেই বা বলবান্ আছেন, যে হৈহয়ভূপতির দর্প হরণ করিতে পারেন? ॥ ১*২॥ অথবা ভুমি 

ভিন্ন আর কেউ বা সাগরে সেতু বন্ধন ও অমাত্য ও ভূৃত্যগণের সহিত দশাননের বিনাশ করিতে 
পারেন ।। ১০৩ ॥ অথবা, তোমা ব্যতিরেকে আর কেই ৰা নন্দের গোকুলে রতিবদ্ধ হইতে 
পারেন? অথবা, তুমি ভিন্ন অন্য কেইব। গ্রলম্ম ও পূতনাদির ধ্বংস করিতে পারেন ॥| ১০৪ | 

আথব1, তোম]1 ব্যতিরেকে আর কেইবা! সকলের শাস্তা ও নিয়স্তা হইতে পারেন? যেব্যক্তি 
এইরূপে পরমপবিভ্ত্র ও পরমপ্রশন্ত বৈষ্বধন্ম জপ করে ।। ১০৫" সে ইঠ্টানিষ্টপ্রসঙ্গে জ্ঞানতঃ 

অজ্ঞানতঃ সপ্তজন্মাত্তরে ষেপাপ করে।। ১০৬৪ অথবা! যে মহাপাতক কিম্বা উপপাঁতকে 

প্রবৃত্ত হয়, তাহার তৎসমস্ত, জলম্পর্শে আমপাত্রের গ্যায়, বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥১০৭॥ যেব্যক্তি 

পূর্ণঘংবৎসর ষোড়শ তিলপাত্র প্রতিদিন প্রদান করে ॥। ১*৮॥ আর যে ব্যক্তি এই বৈষ্ণবধর্্ম 

পাঠ করে, তাহাদের উভয়েরই সমান কলসঞ্চয় হইয়। থাকে । হরির ন্মরণ ও অবিপ্লত 

্রন্মচর্ধ্য, উভয়ই এফ কথা । উভয়েন্সই অনুষ্ঠান করিলে ॥। ১০৯ ॥ সত্যসঙ্ত্যই বলিতেছছি, 

বিঘ্ুখলোফগত হইয়া! থাকে । আমার এই বাক্য সর্বাথা সত্য, কিয়ৎপরিমাগেও মিথ্যা নছে। 
এক্ষণে সেই ভগবান আমাকে মোচন করুন। যেহেতু, আমার সর্বাঙ্গ রাক্ষদণ্ন্ত 

হইয়াছে ॥ ১১০ 

পুলস্ত্য কহিলেন, ব্রাহ্মণ এইরূপ উচ্চারণ করিলে, তৎক্ষণাৎ রাক্ষসের আক্রমণ হইতে 
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ব্রাহ্মণ উবাচ। এতত্তদ্র ময়! খ্যাতং তব পাতকনাঁশনং। বিষ্েঃাঃ সারশ্বতং স্তোত্রং 
যদ্যদুচে সরন্বতী | ১১২ ॥ হুতাশনেন দি&1 চ মন জিহ্বাগ্রলংস্থিতা। জগাদেমং স্তবং বিষ্ণোঃ 
সর্বেষাঞ্চোপশাজ্িং। ১১৩॥ অনেনৈব জগন্নাথং ত্বঘারাধয় কেশবং। ততঃ শাপাঁপনোদং 
তু স্ততে লক্গ্যসি কেশবে ॥ ১১৪ ॥ প্রত্যহং তং হববীকেশং ভ্তবেনানেন রাক্ষল। স্বত্ব! তক্তিং 
দ্ঢাং কৃত। ততঃ পাপাৎ প্রমোক্ষ্যসে ॥ ১১৫ ॥ ভ্ততো। ছি সর্বপ(পানি নাশরিধাতাসংশয়ং। 

স্ততো হি তক্ত্যা নৃণাং ছি সর্বপাপহরে! হরিঃ ॥ ১১৬। 
পুলন্তয উবাচ। ততঃ প্রপম্য তং বিপ্রমাসাদ্য চ নিশাচরঃ। তদৈব তপসে শ্রীমান শালি- 

মমগার্লী ॥ ১১৭॥ অহনিশং ল এটৈনং জপন্ সারম্বতং ভ্তবং। দেবক্রিদ্জীরতিভূত্বা 
তপন্তেপে নিশাচরঃ ॥ ১১৮ & সমারাধ্য জগন্নাথং স তত্র পুরুষোত্তমং। সর্বপাপবিনিমুক্তে। 
বিষুলোকমগাচ্ছুভম্ ॥ ১১৯॥ এতত্তে কথিতং ত্রন্ষন্ বিষ্ঠোঃ সারম্বতং স্তবং। বিগ্রবক্ত স্থয়। 
সম্যক্ সরম্বত্যা সমীরিতং ॥ ১২০॥ যএতৎ পরমং স্তোত্রং বান্ছুদেবস্য মানবঃ॥ পঠিষ্যতি স 
সর্বেভ্যো দুঃখেতে) মোক্ষম।প্ন্যতি ॥ ১২১ ॥ 

ইতি শ্রীব'মনপুরাণে বামন প্রাছুর্ভাবে সারম্বতস্তে[ত্রং নাম যড়শীতিতমোহধ্যায়ং ॥ ৮৬ ॥ 

সপ্তাশতিতমোহধ্যায়ঃ | 

পুলন্ত্য উবাচ। নমন্তেত্ত জগন্নাথ দেবদেব নমোস্ত তে। বান্দর নমন্টেত্ব বছরূপ নযোস্ত 
তে ॥১॥ একশৃঙ্জ নমস্তভ্যং নঘস্তভ্যং বৃষাকপে। শ্রীনিবাস নমন্তেস্ত নমত্তে ভূততাবন ॥ ২॥ বিঘকৃ- 

মুক্ত হইয়া, পুনরায় তাহারে কহতে লাগলেন ॥ ১১১॥ ভভ্ত্র! সরন্বতী বলিয়া গেলেন, 
বিষ্ণুর সেই এই সারস্বত স্তোত্র কীর্তন করিল।ম। ইহ! দ্বার তোমার পাপমোচন হইবে ৪১১২1 
সরম্বতী ছতাশনের আদেশানুসারে মদীয় জিহ্ব'গ্র আশ্রয় করিয়া, এই স্তোতআ্স কীর্তন করিলেন। 

ইহা বারা! লোকমাত্রেরই শান্তি নমাহিত হয় ।। ১১৩ ॥ তুমি এই স্তোত্রপাঠ সহকারে জগয়াথ 

কেশবের আরাধনা কর। তাহার স্তব করিলেই, তোমার পাপের পর্বস্ীসান হইবে || ১১৪॥ 
অয়ি নিশাচর | তুমি প্রত্যহ দৃঢ়তক্তি প্রদশশনপূর্ববক উল্লিখিত স্োত্র দার! হৃধীকেশের স্তব করিলে, 
পাপ হইতে পরিহারলাঁভ করিবে ।॥ ১১৫ ॥ তক্তনহকারে স্তব করিলে, সেই ভগবান্ হরি 

লে।কমাত্রেরই সমুদ্বায় পাতক ধ্বংস করেন; তাহাতে সনেহ নাই ॥ ১১৬ ॥ 

পুলন্ত্য কহিলেন, বলশানী শ্রীমান্ নিশাচর সেই ব্রাক্মণকে প্রণাম ও সমভিব্যাহারে গ্রহণ 

করিয়া, তপশ্চরণ।র৫ শালিগ্রামে গমন করিল | ১'৭॥ তথায় অহরহ দেবক্রিয়ায় আমক্ত ও 

সারম্বতস্তবপাঠে প্রবৃত্ত হইব, তপস্য! করিতে লাগিল || ১১৮ ॥ এবং পুরুষসত্তম জগন্ন।থের সমা- 

রাধনপূর্ব্বক সর্বপাপবিনির্,ক্ত হইয়।, বিষ্ণলোকলাভ করিল || ১১৯। ব্রন্মন্! এই আমি 
আপনার নিক্লট বিষ্ণর সারম্বত স্তোত্র কীর্তন করিলাম। সরন্বতী স্বয়ং ব্রাহ্মণমুখে অধিষ্ঠান- 
পূর্বক ইহা বলিয়াছেন ॥। ১২* ॥ যেব্যক্তি বাস্থদেবের এই পরম স্তোত্র পাঠ করে, তাহার 
সমুদায় দুঃখ দূর হইয়। যাঁয়।। ১২১ ॥ 

ইতি শ্রীবামনপুরাণে লারম্বতন্তোত্রনামক যত্তুশীতিতম অধ্যায় ॥ ৮৬। 

পুলস্ত্য কহিলেন, হে জগন্নাথ ! তোমাকে নমস্কার। হে দেবদেব! তোষাকে নমস্কার । 
হেবাস্থদেব! তোমাকে নমন্কার। হে বছরূপ! তোমাকে নমঙ্কার। হে একশৃক্ষ ! তোমাকে 

ননস্ক'র। হেবুধাকপে! ভোম!কে নমন্কার। হেশ্রীনিবাস! তোম।কে নমস্কার ॥ হে ভূত- 
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সেন নমস্তভ্যং নার রণ নমোস্ত তে। বুষধবন্ধ নমন্তেস্ত সত্যর্বজ নমোস্ত তে 1৩ যজ্ঞধ্বজ অমস্তভাং 

বন্ধধবজ নমান্ত তে। তালধ্বজ নমন্তেত্ত নমন্তে গরুড়ধবজ ॥ ৪ ॥ বরেণ্য বিষে বৈকুঞ্ নমন্তে 
পুরুষোত্ম | নমো জয়ন্ত বিজয় জয়ানস্তাপর!প্রিত ॥ ৫। ক্ৃতাবর্ভ মহাবর্ত মহাদেব নমোস্ত তে। 
অনাদ॥াদ্যত্তমধ্যাত নমত্তে পদ্মজপ্রির॥ ৬। পুরংজয় নমস্তভ্যং শত্রঞ্জয় নমোস্ত তে । ধনগ্জয় 
নমস্তেত্ত শুভংজদ্ন নমোত্ত তে ॥৭॥ হ্ৃষ্রিগর্ভনমন্তত্যং শুচিশ্রবঃ পৃথশ্রবঃ। নমো! হিরণ্যগর্ভায় 
পন্মগর্ভতায় তে নমঃ ॥৮ ॥ নমঃ কমলনেত্রীয় কাঁলতেত্রয় বৈনমঃ। ক.কনাভ নমস্তভ্যং মহা- 

নাভ নমোস্ত তে ॥৯॥ বৃষিমুল মহামূল মুলাবাস নমোভ্ত তে। ধর্মবাস অলাবাস শ্রীনিবাস 
নমোত্ত তে ॥ ১০ ॥ ধর্ধাধ্যক্ষ প্রজাধক্ষ লোকাধ্যক্ষ নমোক্ত তে। পেনাধ্ক্ষ নমস্তভ্যং কাল?- 
ধ্যক্ষ নমোত্ত তে॥ ১১। গদাধর শ্রুতিধর চক্রধারিন্ শ্রিয়ে! ধর । বনমালাধর হরে নমন্তে ধরণী- 

ধর।॥ ১২ আফ্সেন মহাসেন নমগ্ডেত্ত পুরুঈ,ত। বহুকল্প মহাকল্প নমন্তে কল্পনামুখ ॥ ১৩॥ 
বর্ধাঝ্মন্ সর্বগ বিভে। বিরিঞে শ্বেতকেশব । নমে নীল মহা নীল অনিরুদ্ধ নমোস্্রতে ১৪] দ্বাদশা- 
সবক কালাস্মন্ লামাঝন্ পরমাত্মক | ব্যোমা্কাত্মক স্ত্রক্ষন হক্মাম্মক নমোত্ত তে ॥ ১৫॥ হরি- 

কেশ মহাকেশ গুড়াকেশ নমোস্ত তে। মুঞ্জকেশ হ্ৃবীকেশ সর্বনাথ নমোস্ত তে ॥১৬॥ সুক্মস্থল 
মহাস্থুল মহাস্ক্্র ভয়ঙ্কর | শ্বেতপীতান্বরধর নীলবাসো নমোত্ত তে 1১৭॥ কুশেশয় নমন্তেস্ত পদ্েশয় 
জলেশয়। গোবিন্দ গ্রীতিকর্তশ্চ হংস পীতাম্বরপ্রিয় ॥ ১৮ & অধোক্ষজ নমস্তেত্ব শাঙর্ধবজ 
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ভাবন ! তোমাকে.নমঙ্কর || ১॥ ২ ॥ হেবিত্কৃসেন! তোমাকে ননঙ্কার। হে নারায়ণ! 

তোম কে নমন্কার। হে বুষধবজ! তোমাকে নমস্কার । হে নত্যধ্বজ ! ০তামাকে নমস্কার ॥৩। 

হেযঞ্জধ্বজ। তোমাকে নমন্থার। হে ধন্দধ্বজ! তোমকে *মন্'র। হে তালধ্ধজ ! তোমাকে 
নমস্কার। ছে গরুডধবজ! তোমাকে নমঙ্ক,র ৪ ॥ ছেবরেণা! হেধিষ্ঞো! হে বৈকুষ্ঠ! 
হে পুরুষোত্তম! তোমাকে নমন্কার। হে জয়ভ্ব! হে বিজয়! হে জয়! হে অনন্ত! 
হে অপরাজিত ! তোমাকে নমঙ্ক-র1। ৫ ॥ হে কৃত/বর্ত, মহাবর্ত ও মহাদেব! তোম।কে 

নমস্কার । হেঅনাদ, আদি, অন্ত, মধ্য ও অন্তশ্বরূপ! হে পদ্মজপ্রিয়! তে।মাকে নমস্কার ॥৬। 
হে পুরগ্রয় ! তে'মাকে নমস্কার । হে শক্রঞ্জয়! তোম'কে নমস্কার। ৫ ধন্ঞরন্ন! হোঁমাকে 

নমস্'র । হে শুভঙ্জয়! তোমাকে ননষ্কার | 98 ছে সৃষ্টিগর্ভ, পৃথুশ্ববঃ ও শুচিশ্রবঃ! তোম'কে 

নমস্কার । হে হিরণ।গর্ভ ও পদ্মগর্ভ! তোমকে নমস্কার । ৮॥ হে কনমলনেন্ত্র! তোমাকে 

নমন্থার। হে কালনেত্র ! হোমকে নমঙ্কার । হেকালনাভ ! তোমাকে নমঙ্কার। হে মহা- 

নাভ! তোমাকে নমস্কার ॥ ৯॥ হে বৃষিঃমুল, মহামূল ও মুলাবান! তোমাকে নমস্কার । 

হে ধন্ম,বাস, জলাধাঁন ও শ্রীনিবাস ! তে,ম কে নমস্কার ॥ ১* ॥ হে ধন্মাধ্যক্ষ, প্রজাধ)ক্ষ ও 
লোঁকাধাক্ষচ। তোমাকে নমক্কার। হে সেনাধ)ক্ষ ! তোমাকে নমক্কার। হে কালাব্যক্ষ ! 

তোমাকে নমঙ্কার || ১১ ॥ হে গদাধর, শ্রতিধর, চত্রধর, শ্বীধর, বনমালাধর ও ধরণীধর হরি ! 

ভোঁঙাকে নমস্কার ॥ ১২-। হে অঞ্চিপেন, মহাসেন ও পুকুইত! হে বনুকল্প, মহাঁকলপ ও 

কল্সনামুখ ! তোম'কে নমঙ্কার || ১৩ ॥ হে সর্বাত্ন্, সর্বজ্ঞ, বিভো, বিরিঞ্ি, শ্বেত ও কেশব ! 
হে নীল, মঙ্থানীল ও অনিরুদ্ধ! তোমাকে নমঞ্ধ।র '। ১৪ ॥ হে দ্বাদশাত্মক, কালাস্মন্, সামাত্মন্, 
পরমাত্মন্, ব্যোমাত্বন্, অর্ক ঝ্মন্, সুক্মাত্বন্.ও সুব্রক্ষন্! তোমাকে নমন্কার || ১৫॥ হে হরি- 

কেশ, মহাকেখ ও গুড়াকেশ ! তোমাকে 'নমস্কার । হে মুঞ্জকেশ, হ্ববীকেশ ও সর্ববনাথ ! 
তে'ম'ক্কে নমঙ্কান্ন | ১৬.॥ হে হুশ, স্থুল, মহাস্থুল, মহাৃস্ক্ ও ভয়ঙ্কর! হে শ্বেতপীতাম্বরধর ! 
'হে নীলবাসা ! তোমাকে নমঙ্কার । হে কুশেশয়, পালেশয় ও জনেশঘ় |! তোমাকে নমস্কার । 

হে গোবিন ! হে ্রীতিকর্তঃ ! হে হুংস।' হে পীতান্বরপ্রিয় ! তোমাক নমন্কীর। ১৭ ॥ ১৮ | 
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জনার্দন। বামনায় নমস্তভ্যং নমন্ডে মধুহ্দন ॥ ১৯॥ সহত্রশীর্ব,য় নমে। ত্রদ্ষশীর্যার বৈ নমঃ? 
নমঃ সহম্রনেত্রয় পোমন্থ্ধ্যট।'নলেক্ষণ ॥ ২* ॥ নমশ্চাথ্বশিরলে মহাশীর্বার় তে নমঃ । নমন্তে 
ধর্মনেত্র র় মহ'নেত্ীয় তে নমঃ ॥ ২১ ॥ নমঃ সহত্রপা্দায় সহঅ্ভুজমন্তবে। নমে! বজ্ঞবরাহা 
মহারূপায় তে নমঃ ॥২২॥ নমন্তভে বিশদেবায় বিশ্বতন্ বিশ্বসস্তব। বিশ্বরূপ নমন্তেস্ত ততো! 
বিশ্বমভূদিদম্॥ ২৩ ॥ ন্তগ্রোধস্্ং মহাশাখস্্২ং মুলকুন্মার্চিতঃ। হ্বদ্ধপত্রাক্কুরলতাপল্লবায় 

নমোস্ত তে ॥২৪॥ মূলং তে ত্রান্দণাঃ ক্ষ £ ক্ষত্রিয় ভবতঃ প্রভো!। ঠৈশ্; শাখান্্ণঃ শুদ্রা 
বনস্পতে নমোত্ত তে ॥২৫॥ ব্রাহ্মণ“: সাগ্রয়ে! বক্তাৎ সাযুধ! বাহুতে নৃপাঃ। পার্খাদ্বিশশ্চোরু- 

যুগ্মাজ্জাতা; শৃদ্রাশ্চ পাদতঃ ॥ ২৬॥ নেত্রাপ্তানথরতূত্ত্বঃ পন্ত্যাং ভূঃ শ্রোজয়োন্দিশঃ | নাত্যাশ্চা- 
ভূদস্তরিক্ষং শশাক্কে। মননন্তব ॥ ২৭॥ প্রণাছয়ুঃ সমভবৎ কামাঘন্ষ। পিভামহঃ। ক্রোধাত্র- 
নয়নে কুদ্রঃ শীষে দেটাঃ সমবর্তত ॥ ২৮ ॥ ইন্ত্রাগী ৰদনাজ্জাতো পশবে! মলসম্ভবাঃ। ওষধ্যে] 
রোমসম্ভুত] বিরজাত্বং নমোস্ত তে ॥২৯ ॥ পুষ্পহাপ নমন্তেস্ত মহাহাস নমোভ্ত তে। শকারস্তবং 
বযট কারে! বৌবট ত্ব্চ সুঁধ] ন্বধা ॥ ৩০ ॥ ন্বাহাকার নমস্তভ্যং হস্তক1র নমোঘ্ক তে। সর্বাকার 
নিরাকার বেদ,কার নমোস্ত তে॥ ৩১ ॥ত্বং হি সর্ববেদময়ো। সর্বদেবময়স্তথা। সর্ক্ততীর্থময়শ্চৈব 

সর্বযজ্ঞময়ো রসঃ ॥ ৩২ ॥ নমন্তে যজ্ঞপুরুষ যজ্ঞভাগভুক্ষে নমঃ । নমঃ সহত্ধারায় শতধারায় তে 
সু শা শপ) ১ 2 ২ 

হে অধোক্ষজ | হেশম্রধ্বজ! হে জনন্দন! তোম!কে নমস্কার । হে বামন! তোমাকে 

নমন্ক,র। হে মঞুহদন! তোমাকে নমঞ্চার ) ১৯। হে নহঅশীর্ব! তোমাকে নমস্ক'র। 

হেত্রদ্ষশীর্ব! তোমাক নমন্কীর। হে সহত্রনেত্র! হে সোমনেত্র! হৈ হৃধ্যনেত্র! হে 
অগ্নিদেত্র ! তে মাকে নমস্কার | ২*॥ হে অথর্বশির1! হে সহশ্রশির|! তোমাকে নমঙ্ক,র। 
হে ধর্্মনেত্র! তোমাকে নমন্কীর । হে মহ'নেত্র ! তোমাংক নমস্কার ॥ ২১1 হে সহলপাদ! 
হে নহল্রতুজ ! হে যজ্ঞবরাহ ! তোমাকে ন্মস্কার। হে মহারূপ! তোমাকে নমস্কার || ২২॥ 

হে বিশ্বদদেব! হে বিশ্বদ্ভব! তোমকে নমস্কার । হে বিশ্বরূপ! তোমা হইতেই এই বিশ্বের 
আঁবর্ভাব হইয়াছে; তোম কে নমক্ক'র || ২৩৪ তুমি মহাশাখ; তুমি মুগকুল্মা(চ্চত ; তুম 
হ্্ষপল্লবলতান্কুর ; তোমাকে নমন্কার ॥ ২৪॥ ব্রদ্মণগণ তে'মার মুল, ক্ষতিয়গণ তোমার 
স্কন্ধ, বৈশ্যগণ তোমার শাখা, শদ্রগণ তোমার ত্বকৃ। তুমি স্বয়ং বনম্পততম্বূপ; তোমারে 
নমস্কার করি (২৫ ॥ 

সাগ্রিক ব্রাহ্মণগণ সোম'র বদনমণ্ডল হই ত, সামুধ ক্ষত্রিয়গণ তোমার বাহ হইতে, বৈশ্তগণ 
তোমার উরুধুগ্ম হইতে ও শুদ্রগণ তোমার পাদদেশ হুইতে প্রাছুভূতি হইয়.ছে॥২৬॥ ভান্ 
তোমার নেত্র হইতে, পৃথিবী তোমার পদযুগ হইতে, দিকৃনকল তোমার শ্রোত্র হইতে, আকাশ 
তোমার নাতিদেশ হইতে এবং চন্দ্র তোমার মন: হইতে অবতরণ করিয়াছেন ॥ ২৭॥ বা 
(তোমার প্র.ণ হইতে, পিতামহ ত্রন্ম। তোমার কাম হইতে, ভ্রিনেত্র রুদ্র তোমার ক্রোধ হইতে, 
ও স্বর্গ তোয়ার শীর্ষ হইতে সমুদ্ভুত হইয়াছে ॥ ২৮॥ইন্দ্র ও অগ্নি তোমার বদন হইতে জন্মথহণ 
করিয়াছেন। পশুগণ তোমার মল হইতে দমুত্পন্ন হইয়াছে । ওষধি লকল তোমার রোম 
হইত অবতরণ করিয়াছে । তুমি শ্বয়ং বিরজ।। তোমাকে নমস্কার করি॥ ২৯॥ তুমি 
পুষ্পহান্, তোমাকে নমস্কার; তুমি মহাহাল, তোমাকে নমস্কার ; তুমি ওকার, তুমি ব্বট্কার, 
ভুমি বৌফট্, তুমি সুধা, তুমি স্বধা ॥ ৩০ | তুঘি ম্বাহাকার, তোমাকে নমস্ক,র ; তু মহত্তকার, 
তোমাকে নমক্ক'র ; তুমি সর্বাকার, নিরাকার ও বেদাকার, তোমাকে নমস্কার ॥ ৩১ ॥ তুমি 
সর্ববেদময়, তুমি সর্ববদেবময়, তুমি সর্বতীর্থময়, ভূমি সর্বযজ্ঞময়, তুমি সাক্ষাৎ রসম্বরূপ। 
তোমাকে নমঙ্কার ॥৩২॥ তুমি যজ্ঞপুকুষ, তোমাকে নমঙ্কার) তুমি যজ্ঞভ|গভাগী, তে।মাকে 



৩৯৮ বামনপুরাণম্। [ ৮৭ম, অধ্যায়ঃ । 

নমঃ ॥ ৩৩ ॥ ভূভূরব€ম্বঃম্বরূপায় গোদারামৃতদায়িনে ৷ ন্ুবর্ণবন্ষদাত্রে চ সর্বধাত্রেচ তে 
নমঃ 1৩৪ ॥ অ্রন্দেশার -নমক্তত্যং ত্রন্ধণে ব্রন্গরূপধৃক। পরংব্রন্দ নমন্তেত্তী শবব্রন্দ নমো- 
স্বতে॥৩৫॥ বিদ্যা ত্বং বেদ্যরূপত্বং বন্দনীয়ম্বমেব চ। বুদ্ধিত্বমপি বোধ্যশ্চ বোদ্ধ। ত্বঞ্চ নমো- 
স্ততে।৩৬৪॥ দ্বোতাহোমশ্চ হব্যঞ্চ হুরমানশ্চ হব্যবাঁট.। পাতা পো চ পুতশ্চ প্র্বনীয়শ্চ 
ও' নম: ৩৭ ॥ হত্ত1! চ হন্তমানশ্চ ক্রিরমাণস্থমেব চ। হর্ভী নেত! চ নীতিশ্চ পৃজ্যাথ্রো। বিশ্ব- 
ধার্য্যপি ॥ ৩৮॥ ক্রকৃক্রকৌ বিশ্বধামাসি কপালোলখলোর ৭; । যজ্ঞপাত্রারণেয়জ্বমে কধ1 বন্ধ- 
ধাত্রিধা। ৩৯ ॥ যক্জত্্ং যজমানভ্ত্মীড্যত্বমসি যাজক: । জ্ঞাতা জেয়ন্তথ! জ্ঞনং ধ্যাত ধ্যেয়ো- 

হলি চেশ্বর ॥ ৪ ॥ ধ্যানযোগশ্চ যোগী চ গতির্ধোক্ষে। ধৃতিঃ স্খং | যোগাঙ্গানি ত্বমীশ:নঃ 
লর্বগন্ং নমোস্্ব তে ॥ ৪১ ॥ ব্রহ্ম! হোতা তখোদগ।ত। সোমযপোথ দক্ষিণ | দীন্দগ। তং তং 

পুয়োড়াশস্বং পণ্ড; পশুহা হাসি 1৪২ ॥ গুহ ধাত| পরমসি নরে। নারায়ণন্তথা । মহাঁজনে! 

নিরয়ণঃ সহত্!কেন্দুপবাঁন্॥ ৪৩॥ দ্বাদশারোঁথ যাভিজ্রিবুহো। দিগুণস্তথা। কালচক্রে! 
মহামেধাঃ শল্তুঃ শক্রঃ গ্রভঞ্জনঃ ॥ ৪৪ ॥ মিত্রাবরুণমূর্তিত্বমমুর্তরনঘঃ' ওভঃ। প্রাপ্তশকায়ে 
ভূতাদির্মহাভূতোহচ্যুতো দ্বিজঃ 1 ৪৫1 তনূর্ধকেতোদ্ধধর উর্ধরেত! নমোস্ত তে। মহাপাতকহ। 
ত্বং উপপাতকহা। তথ। ॥ ৪৬ & মুন'শঃ সর্বপাপত্স্বীমহং শরণং গতঃ। ইত্যেতৎ পরমং স্তোত্রং 
সর্ফপাপপ্রমোচনম্ 1৪৭ ॥ মহেশ্বরেণ কখিতং বারাণপ্যাং পুরা মুনে । কেশবন্যাগ্রতো গা 

আাত্বা তীর্ধো?দকে শুভে । উপশাত্তন্তদ। জাঁতে। কুদ্রঃ পাপোপশাভিদম্॥ ৪৮ & এতৎ পবিত্রং 

নমস্কার ? তুমি সহ্রধার, তোমাকে নমস্কার ; ভুমি শতধার, তোমাকে নমন্কীর ॥ ৩৩ ॥ তুম 
ভূভূরবঃন্বঃশ্বরূপ, তুমি গোদ, তুমি অমৃতদ্, তুমি ন্্বর্ণ-ত্রহ্মদাত1, তুমি সকলের ধ'ত1, তোমাকে 
নমক্কার ॥ ৩৪ ॥ তুষি ব্রদ্ষেশ, তোমাকে নমস্কার; তুমি ব্রন্ধ ও ব্রদ্ষরূপধর, তোমাকে 
নমস্কার) তুমি পরত্রহ্গ, তোমাকে নমঙ্ার। তুম শব্দত্রহ্ধণ তোমাকে নমস্কার ॥ ৩৫ ॥ তুমি 
বিদ্যা, তুমি বৈদ্যরূপ, ভূমি বন্দনীয়, তৃমি বুদ্ধি, তুমি বোধ্য, আবার তুমিই বোদ্ধা, তোমাকে 
নমস্কার ॥ ৩৬ ॥ তুমি হোতা, হোম, হব্য, হুয়ঞ্নান ও হব্যবাহ। তুমি পাতা, পোতা, পৃত ও 
পানীয়, তোমাকে নমস্কার ॥ ৩৭ ॥ তুমি হস্তা, তুমি হন্ভম!ন ও ক্রিয়মাণ। তুমি হর্ভা, 
মেভা, নীতি, পৃজ্যাগ্র্য ও বিশ্বধর ॥ ৩৮ & তুমি ক্রকৃ ও করব? তুমি বিশ্বধাম। তুমি কপালোনু- 

খল, তুমি অরণি, তুমি যজ্তপাত্র, তুমি অরণেয়, তুমি একধা, বন্ধ] ও ব্রিধাম্বপ্ূপ।॥ ৩৯ ॥ তুমি 

যজ্ঞ, তুমি যজমান, তুমি যজনীয়, এবং তুমিই যাঁজক। তুমি জ্ঞাতা, তুনি জ্ঞেয়, এবং তুমিই 
জ্ঞান । তুমি ধ্যাতা। ধ্যেয় 1৪০ ও ধ্যানযোগ । তুমি যোগী, তৃমি গতি, তুমি মেংক্ষ, তুমি ধৃত্তি ও 
তৃষি সথখশ্বরূপ। তুমি যোগান, তুমি ঈশান, তুমি সর্কগ, তোমাকে নমস্কার ॥ ৪১॥ তুমি 
রক্ষা, হোতা, উদ্গাতা, সোম, যূপ ও দক্ষিণা? ভুমি দীক্ষা, তুমি পুরোডাশ, ভূমি পণ্ড, তুমি 
পশুহন্তা ॥ ৪২1 তুমি গুহা, তুমি ধাতা, তুমি নর ও তুমি নারায়ণ, তুমি মহাজন, তুমি নিরয়ণ, 
তুমি সহশ্র অর্ক ও ইন্দুর মায় রূপবান্॥ ৪৩ ॥ তুমি ঘাদশার, তুমি যগ্নাভি, তুমি ব্রিবাজ, 
তূমি দিগুণ, তুমি কাঁলচক্র, ভূমি মহামেধাঠ, তুমি শত্তৃ, তুমি শক্র, তুমি প্রত্জন ॥ ৪৪ & তুমি 
মিত্রাবরুপদুষ্তি, ভূমি অমুর্ভি, তুমি অনঘ ও গুতম্বরূপ /' তুমি প্রাগ্বংশকার, তুমি ভূতাদি, তুমি 

মহাভৃত, তুমি অচ্যুত, তুমি দিজ ॥ ৪৫॥ তুমি উর্দধাকেতু, তু'ম উর্ধধর, তুমি উর্দরেতা, তোমাকে 
নমস্কার ; তুমি মহাপাতকনিহস্তা, তুমি উপপাত্কবিনাশকর্তা ॥ ৪৬॥ তুমি মুনিগণের 
ইশ্বর ও সর্বপাপনিহ্দন । আমি ভোমার শরণাপন্ন হইলাম । 

এই পরমক্ডোত্র সর্বপাঁপবিনাশ করে ॥ ৪৭ ॥ পূর্বে মহেশ্বন্ন বারাণসীতে এই স্তোঞ্ 
প্রচার করেন। তৎকালে তিনি পরমপবিভ্্ তীর্থসলিলে ল্লান করিয়া, কেশবের সম্মুখীন হইয়া, 



৮৮ম, অধ্যায়ঃ | ] বামনপুরাণম্ । ৩১৯৯ 

ত্রিপুরদ্নভাযিতং পঠন্নরো বিধুপুরে মহর্যে। বিমুক্তপাপোপুযপশাস্তমুর্ডিঃ সংপুজ্যতে দেববরৈঃ 
সসিদ্ধৈঃ॥ ৪৯ ॥ 

ইতি প্রীবামনপুরণণে বামনগ্রাছুর্ভাবে পাপপ্রশমনস্তবে! নাম সপ্তাশীতিতমোহ্ধ্যায়ঃ ॥ ৮৭ ॥ 

অস্টাশীতিতিতমোহ্ধ্যায়ঃ | 

পুলন্তয উবাচ। দ্বিতী্ং পাপশমনং স্তবং বক্ষ্যামি তে মুনে। যেন সম্যগধীতেন পাপং 
নাশং তু গচ্ছতি ॥১ ॥ মৎ্স্যং নমস্যে দেবেশং কুর্থং দেবেশমেব চ। হয়শীর্যং নমস্যেছং 
ভবং বিষু্ ভ্রিবিক্রমং ॥ ২৪ নমস্যে মাধবেশানৌ হৃধীকেশক্মারিলৌ। নারায়ণং নমস্যেহং 
নমন্তে গরুড়াঁসন ॥ ৩ ॥ জয়েশ নরপিংহঞ্চ রূপ্ধারং কুকধবজং। কামপালমখণ্ডঞ নমন্টে ত্র।ক্ষণ- 
প্রিয়ং ॥ ৪ ॥ অন্জতং বিশ্বকর্ত্মাণং পুগুরীকং দ্বিজপ্রিয়ং । হরিং শল্তুং নমন্তে চ ব্রহ্মাণং স 
প্রজাপতিং ॥ ৫॥ নমন্তে শৃলবাহুঞ্চ দেবং চক্রধরং তথা । শিবং বিষুণং ম্ববর্ণাক্ষং গেপাহং 
পীতবাসসং ॥ ৬॥ নমন্তে চ গদাপাণিং নমন্তে চ কুশেশয়ং। অগ্ধনারীশ্বরং দেবং নমস্থযে 
পাপনাশনং ॥ ৭ &॥ গোপালঞ্চ ফবৈকু্ং নমস্যে চাঁপধাতিণং। নমগ্যে বিষুরূপঞ্চ জোষ্েশং 
পঞ্চমং তথ। 1৮ ॥ উপশান্তং নমন্তেহং মার্কগেয়ং সজন্বুকং। নমস্তে পদ্মকি্ণং নমস্টে *ড়- 

বামুখং ॥৯ ॥ কার্তিকেয়ং নমস্যেহং বাহিনিকং শতঙ্খনং তথা । নমন্যে পন্মকিরণ” নমন্তে চ 
কুশেশয়ং ॥ ১০ ॥ নমন্যে স্থাণুমনঘং নমস্যে বনমালিনং। নমস্যে লাঙ্গলীশঞ নমস্যেহ্ং শ্রিয়ঃ 
উরি টিকিট রি তি ডট নটি, লই 
এই স্তে।ত্র প'ঠ করিয়া, সর্বথ! শাস্তিলাভ করিয়াছিলেন ॥ ৪৮ ॥ মহর্ষে! মহাদেবের কথিত, 

পরমপবৰিত্র এই স্ডে।্র পাঠ করিলে, পাপবিষুক্ত ও উপশাস্তমুণ্তি হইয়া, বিষ্ুপুরে গমন করা যাঁয়। 
এবং সিদ্ধ ও দেবগণ পুজা করি] থাকেন ॥ ৪৯ ॥ 

ইতি শ্রীবামনপুরাঁণে পাপপ্রশমনন্তবনামক দপ্তাশীতিতম অধ্যায় ॥ ৮৭ | 

পুলন্ত্য কহিলেন, মুনে ! আমি তোমার নিকট দ্বিতীন্ন পাপপ্রশমন স্তোত্র কীর্তন করিব । 

উহ! লম্ক বিধানে অধ্যয়ন করিলে, পাপ বিনষ্ট হইয়া থকে॥১॥ যিনি দেবগণের ঈশ্বর, 
সেই মতস্তকে নমস্কার । যিনি অমরগণের নিয়ত্তা, সেই কৃর্মকে নমস্কার । যিনি হয়শীর্য, ভব, 

বিষু, ও ত্রিবিক্রম, তাহাকে নমক্কার করি ॥।২॥ যিনি মাধব ও ঈশ!ন, ভীহাকে নমস্কার 
করি; যিনি হ্ৃধীকেশ ও কুমারিল, এবং যিনি নারায়ণ, তাহাকে নমঙ্কার করি; হে গরুড়াঁসন ! 
তোমাকে নমস্খ।র ॥৩॥ ছেঈশ! তোমার জয় হউক। যিনি নরসিংহ, রূপধার, কুরুধবজ, 
ক1মপাল, ব্রা্দণপ্রিয়, এবং অথগুশ্বরূপ, তাহাকে নমস্কার করি ॥ ৪॥ যিনি অজিত, বিশ্বকর্মা, 

পুগ্ডরীক ও দ্বিজপ্রিয়, এবং যিনি হরি, শু ও প্রজাপতি বন্ধা, তাহাকে নমস্কার করি॥ ৫॥ 
যিনি শৃলবা, চক্রধর, শিব, বিষু, স্মুবর্ণাক্ষ, গোপতি ও পীতবাস', তাহাকে নমস্কার করি 1 ৬॥ 
যিনি গদাপাণি, ভাহ!কে নমস্কার ; যিনি কুশেশয়, তাঁহাকে নমস্কার ) যিনি অর্ধনারীশ্বর ও 
পাপনাশন, সেই ভগবান্কে নমক্কার ॥ ৭1 যিনি গোপাল, বৈকৃঠ, শাঙগ ধর, বিষ্ণরূপ ও 
জ্যে্ঠটশ, তাহাকে নমস্কার ॥৮॥ যিনি পরমশাস্তন্বরপ, সেই জন্থুকসহিত মার্কণেয়রূগী 
ভগবান্কে নমস্ক।র করি: মিনি পল্মকিরণ, তাহাকে নমস্কার; যিনি বড়বামুখ, তীহ্াকে নম- 
ক্কার ॥৯।॥ যিনি কাত্তিকের়, বাছ্িক ও শঙ্খধর, তাহাকে নমস্কার / যিনি পদ্গুকিরণ, ভীঙ্কাকে 
নমস্কার; যিনি কুশেশর, তাহাকে লমস্কার | ১* ॥ যিনি স্থাণু ও অনর্থ, তীহাকে মমস্কার ; 
ধিনি বনমাঁলী, স্কাহংরে নমস্কার; ধিনি লাঙ্গলীশ, ভাহারে নম্ক্কার ; যিনি শ্রীপতি, তাহারে 



৪৮ এ বাঁমনপুরাণম্। [৮৮ম। অধ্যায়ঃ 

পত্ভিং ( ১৮1 নমন্যে চ অ্রিনয়নং নমস্যে হব.ব'হুনং । নমন্যে চ জিসৌবর্ণং নমস্যে ধরণীধরং ॥১২। 
জিণাচিকেতং ব্রদ্ধাপং নমসো শশভৃষণং। কপর্দিনং নমস্যে চ সর্বাময়বিনাশনং ॥ ১৩ ॥ 

নমস্য শশিনং হ্র্যাং ফবং কুদ্রং ফহৌজসং। পদ্মনাভং হিরপ্যাক্ষং নমস্যে হ্বন্দমব্যয়ং ॥ ১৪ ॥ 
নমস্যেহং তীমহং সৌচনমস্যেহাটকেশ্বরং। সদাহুং সং নমস্যে চ নমস্যে ভ্রাণতর্পণং ॥ ১৫ ॥ 
নমস্যে রুষ্পমক্কবচং মহাযোগিনমীশ্বর । নমস্যে শ্রীনিবাসঞ্চ নমস্যে পুক্ুষোত্তমং | ১৬ &॥ নমদ্যে 
চ চতুর্বাছং নমস্যে চ ন্ুধাধিপং। বনম্পতং মধুপতিং নমস্যে মমব্যয়ং ॥ ১৭ | ভ্রীঞ্ং 
বাস্থদেবঞ্চ নীলকং সদ্দাশিবং | নমস্যে সর্বমনত্ঘং গৌরীশং লকুটেশ্বরং ॥ ১৮ ॥ মনোহরঞ্চ 
কষেেশং নমন্যে চক্রপাণিনং । যশোধনং মহাবাছং নমস্যে চ কৃশপ্রিয় | ১৯1॥ ভূধরঞাদিত- 
গদং স্থনেত্রং স্রশংসিতং। ভঙ্ধাখ্যং বীরভদ্রঞথ নমস্যে শঙ্কৃকর্ণিনং 1২০ ॥ বৃষধ্বজং মহেশঞচ 
বিশ্বামিত্রং শশিগরভং। উপেন্দ্রঞ্ সগোবিন্দং নমল্যে পক্কজশ্রিঘ্ং ॥ ২১1 সহত্রশিরসং দেবং 
নমস্যে কুন্দমালিনং। কালাগ্নিং রুদ্রদেবেশং নমস্যে কত্তিবাপসং ॥ ২২ ॥ নমদো ছাগলেখঞ্চ 
নমস্যে পন্কগ্জাদনং। সহন্বাক্ষং কোকনদং নমস্যে হবিশঙ্করং ॥২৩॥ অগন্তাং গরুড়ং বিষুণং 
কপিলং ব্রদ্দবাধ্ময়ং। সনাতনঞ্চ ব্রক্জাণং নমস্যে ব্রন্মতৎপরং ॥ ২৪॥ অপ্রতর্কাং চতুর্ববাহুং 
সহআ্সাংশুং তপোমর়ং। দম.স্য ধর্মরাজজানং দেবং গরুড়ব/হনং ॥ ২৫] সর্বভূতগতং শাহ 
নির্দলং সর্বলক্ষণং । মহ!যোগিনমব্যক্তং নমস্যে পাপনাশনং ॥ ২৬।॥ নিরঞ্জনং নিরাকারং 

নমন্ধার॥ ১১ ॥ যিনি ত্রিনয়ন, তাহারে নমক্কার; যিনি হব্যবাহন. তাঠারে নমক্কার ; বিনি 
ব্রিসৌবর্ণ, ভাহীকে নমস্কার; যিনি ধরণীধর, তীহারে নমস্কার ॥ ১২।॥ যিনি হ্িণাচিকেত, 
শশিভৃষণ ও ব্রন্মা, তাহাকে নমন্কার; যিনি সর্বরোগবিনাশন কপদ্দী, তাহাকে নমস্কার || ১৩।। 
যিনি শশী, হৃর্য), কুদ্র, পদ্মনাত, ছ্রিপ্যাক্ষ, হ্বন্দ ও অব্যরন্বরূপ, তাহাকে নমস্কার করি |।১৪ । 

যিনি ভীম ও হংস, তাহাকে নমস্কার করি; ধিনি হাটকেশ্বর, তাহাকে নমস্কার করি; 'যনি 
ংসন্বরূপ, তাহাকে সর্ধদ] নমস্ক'র করি। যিনি প্রাণতর্পণ, তাঞাকে নমক্কার করি ॥ ১৫ || 

[যন কুব্মকবচ, মন্াযোগী ও ঈশ্বর, তাহারে নমস্কার ; যিনি আ্রীনিবাস, ভাহা।র নমস্কার; যিনি 

পুরুযোন্ুম, তাহারে নমন্ক/র || ১৬।॥। যিনি চতুর্রবাহু, ত হারে নমঙ্কার; যিনি বন্থধাধিপ, 
তাহারে নমস্কার ; যিনি বনম্পতি, মধুপতি, মনু ও অবায়ন্বরূপ, তাহারে নমস্কার || ১৭।। যিনি 
প্র বান্র্দেব ও নীলক্ সদাশিব ; বিনি সর্ধন্বরূপ ও অপাপবিদ্ধ এবং যিনি গৌরীশ্বর ও 
লকুটেশ্বর, তাহাকে নমস্কার ॥ ১৮॥ যিন মনোহর, কৃষ্ণ ও ঈশ্বরন্বরূপ? যিনি চক্রপাণি, 
তাগাকে নমস্কার । ধিনি মহাবাছু ও কুশেশয়, তাহাকে নমস্কার ॥ ১৯।। যিন ভূধর, ছার্দিত- 
গদ, স্থনেত্র ও স্থুরশ'সিত; যিনি ভদ্রাখ্য, বীরভদ্র ও শঙ্কৃকর্ণ, তাহারে ননস্কাক্স ॥। ২০ ॥ যিনি 
বৃষধবন্গ, মহেশ্বর, বিশ্বামিত্র ও শশিপ্রভ ; যিনি উপেন্দ্র গোবিন্দ ও পঞ্কজগ্রিয়, তাহারে নম- 
ক্কার ॥ ২১ ॥। যিনি সহশ্র শির! ও কুন্দমালী, তাহাকে নমস্কার। তুমি কাঁলাগি, রুদ্র, 
দেবেশ ও কৃত্তিবাল, তোমাকে নমস্কার ॥ ২২॥ .তুমি ছাগলেশ, তোমাকে নমস্কার; তুম 
পক্কাসন, তোমাকে নমস্কার ; তুমি সহশ্রাক্ষ, কেকনদ ও হরিশঙ্কর, হোমাকে নমস্কার ॥ ২৩। 
তুমি অগন্ত্য, গরুড়, বিষু, কপিল, ব্রক্ম ও বাদ, তে মাকে নমস্কার । তুমি সনাতন, ব্রহ্ষ 
ও ব্ন্ধতৎ্পর ॥ ২৪ তুমি জগ্রতক্র্, চতুর্ববাহ, সহত।”শু ও তপোময়। ভুমি ধর্মরাজ, 
দেব ও গরুড়বঃন) তোমাকে নমস্ধার | ২৫1 তুঘি 'সর্বভূতগত, শান্ত, নিখবল ও 
সর্বলক্ষণসম্পন্ন; তুমি মহাধোগী, জব্যক্ত, ও  পাঁপনাশন ; তোমাকে নমঙ্কার ॥ ২৬॥ তুমি 
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নিগুণং নিলয়ং পদং। নমস্যে পাপহর্তারং শরণ্যং শরণং ব্রজে 1২৭। এতৎ পবিজ্রং পরমং পুরাণং 
প্রোক্তং ত্বগন্তেযেন মহর্ষিণ! চ। ধন্তং ষশপ্যং বছুপাপনাশনং নংকীর্ভনাৎ্ স্মরণাৎ স্পর্ণন!চ্চ ॥ ২৮॥ 

ইতি শ্রীবাগনপুরাণে বামনপ্রাতর্ভাবে প্রহলাদতীর্থযাত্রায়াং দ্বিতীয়পাপনশনভ্তবে! 
নামাইাশীভিতমে!হধ্যায়ঃ ॥ ৮৮ ॥ 

একোননবতিতযোহ্ধ্যায়ত। 

পুলগ্তা উবাচ। গতেথ তীর্ঘযাত্রায়াং প্রহনাদে দানবেশ্বর়ে । কুরুক্ষে্রং সমভ্যাগাদ্দ ঈ,ং 
বৈরোঁচনে। বলিঃ ॥ ১৪ তন্মিন্ মহাধর্মাযুতে তীর্থে ব্রাহ্মণপুঙগবঃ | শুক্রে| ঘিজাতিপ্রবরানামন্ত্র- 
যত ভার্গবঃ ॥ ২ ॥ ভৃগুণামন্ত্রামাণ! বৈ শ্রত্বান্রেয়াঃ সগৌতমাঃ। কোশিকাঙ্গিরসশ্যৈর তত্বজ্ঞাঃ 
কুরুজাঙগলান্॥ ৩॥ উত্তরাশাং প্রজগ্াস্তে নদীমনুশতদ্রবীম্। শাতদ্রবে জলে স্সাত্বা বিপ্রান্তে 
প্রবযুস্ততঃ ॥ ৪ ॥ বিধায় তত্র সুন্নানং সংপূজ্য পিতৃদ্দেবতাঃ। প্রজগ্ম,ত কিরপাং পুণ্যাং দিনেশ- 
কিরণচ্যুতাং || ৫ || তন্যাং নন ত্বাচ দেবর্ষে সর্ধ্ব এব মহর্যয়ঃ । এীরাবতীং সুপুণ্যোদগাং আত! 
জগ,রথেশ্বরীং ॥ ৬॥ দেবিকায়। জলে ন্নান্ব! পয়োফ্ত্যাশ্চৈৰ তাপসাঃ। অবতীর্ণ মুনে ন্নাতুমাত্রে- 
যাদ্যজ্্ তাং নদীং ॥ ৭1 ততো নিমগ্র। দদৃশুঃ প্রতিবিশ্বমথাত্মনঃ। অন্তর্জলে ঘিক্জশ্রেষ্ঠ মহ- 

দাশ্চর্ধ্যকারকং ।৮।। উন্মজ্জন্তশ্চ দৃর্তঃ পুনর্বিল্মতমানসাঃ | ততঃ সলাত সমুত্তীর্ণ। খষয়ঃ সর্ব 
এব হি ॥৯॥ জগ্ুস্ততোপি তে ত্রহ্মন্ কণয়স্তঃ পরম্পরং। চিত্তয়স্তশ্চ %$দততং কিমেতদ্দিতি 
বিম্মতাঃ॥ ১০ || ততো দূরাদপশ্ঠংস্তে বনখগ্ডং স্মুবিস্তুতং। ঘনং ঘনদলগ্ঠামং খগশ্র মবিনা- 

নিরঞ্জন, নিরাক.র, নিগুণ, নিলয় ও পদন্বরূপ । তুমি পাপহন্তা ও নকলের রক্ষাকর্ত1ী; তোমাকে 
নমন্গর ; আমি তেমার শরণ গ্রহণ করি ॥২৭। মহধি অগস্ত্য এই পরমপ'বত্র পুরাণ স্তব কীর্তন 
করিয়াছেন। ইহা শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ ও ধারণ করিলে, বশ লাঁভ ও সকল পাপ বিনাশ হয় ॥&২৮। 

ইতি শ্রীবামনপুরাঁণে দ্বিত,য় পাপনাশনভ্তবনামক অষ্টাশীতিতম অধ্যায় ॥ ৮৮। 

পুলন্ত্য কহিলেন, দানবেশবর প্রহ্লাদ তীর্থযাত্রায় গমন করিলে, বিরোচনতনয় বলি 
কুরুক্ষেত্রদর্শনার্থ প্রয়াণ করিলেন ॥ ১॥ ত্রান্মণপুঙ্গব ভা্গব সেই পরমধর্মযুক্ত ভ্থে 
ঘিজাতি প্রবরদিগকে আমন্ত্রণ করিলেন ॥২ ॥ তৎকর্তক আমস্ত্রিত হইয়া, আতব্রেয়্, গৌতম, 
কৌ,শক ও আঙ্গিরদ এই সকল তন্ববিৎ্ ব্রাহ্মণ কুরুজাঙ্গলে উত্তব দিকে শতগ্রবী নদীর তীর- 
দেশে সমাগত হইলেন । এবং এ নদীর জলে নান করিয়া, তথা হইতে প্রস্থান করিলেন ॥৩।।৪॥ 

এইরূপে তাহারা বিহিত বিধানে স্নান ও পিতৃদেবগণর অর্চনা করিয়া, দিনেশকিরণচ্যুত 
পবিত্র কিরণাতে সমাগত হইলেন ॥। ৫ ॥ দেবর্ষে! তথায় সকলেই কৃতািষেক হইয়1, পরম- 
পবিত্র ধরাব্তীতে স্লানানস্তর রশ্বরীতে গমন করিলেন ॥ ৬॥ পরে দেবিকাপলিলে যথাক্রমে 

স্নান করিয়া, সেই আত্রের়াদ্য তাপলগণ সরান করিবার জন্ত পয়োষীতে অবতীর্ণ হইলেন ॥ ৭ ॥ 

তাহাতে নিমগ্ন হইয়া, শ্বশ্ষ প্রতিবিশ্ব দর্শন করিলেন। জল্মধ্যে এইগ্ূুপ প্রতিবিশ্ব দর্শন 
করিয়া, তাহাদের অতিমাত্র বিন্ময় প্রাহ্ভূত হইল। ৮।) অনস্তর উন্মগ্ন হইয়াও, এরূপ গ্রতি- 
বিশ্ব দর্শন করিনা, বিস্মিতচিত্ত হইলেন। পরে সকলেই কৃতাভিষেক ও স্মুতীর্ণ হইয়া ।। ৯।। 
তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় বিন্মিত হইয়া, পরম্পর কথোপকথন ও জনুক্ষণ 
চিন্ত। করিতে লাগিলেন, এরূপ ঘটনার কারণ কি ?॥১* ॥ 

অনস্তর তাহার। দূর হইতে স্থবিস্তৃত বনথণ্ড দর্শন কাঁরলেন। এ বনখণ্ড অতীব নিব্ড়ি; 
৫১ 
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শনং ॥ ১১।। অভিতুঙগতয়া ব্যোম আবৃথানং নরোত্তম। বিস্তৃত।ভি্ত'তিস্ অন্তভূখিঞচ 
নারদ ॥ ১২।। কাননং পুশ্পিতৈর্ক্ষেঃ ফলিতৈশচ ততস্ততঃ | দশার্ধবাণসদৃশৈন ভন্তারাগ- 
পৈরিব || ১৩।। তদ্দ্ কমলৈব্য্তং পুগুরীকৈশ্চ শোভিতং। তত্বৎ কোকনদৈব্যাপ্তং বলং 
পল্পবনং যথা ॥ ১৪ ॥ প্রজগ,স্ততরিতুলাস্তে হলাদং পরমং যযুঃ। বিবশুঃ প্রীভমনপো হং1 
ইন মহাসরঃ।1 ১৫॥ তন্মধ্যে দশ, পুণ্যমাশ্রমং লোকপুজিতং। চতুর্ণাং লোৌকপালানাং বর্গ।ণাং 

মুনিসততমাঃ ॥ ১৬।/ ধর্মাশ্রমং প্রাঙমুখং তু পলাশবিটপাবৃতং। প্রতীচ্যভিমুখং ব্রহ্ষন্নথ পুথা- 

বনবৃতং ॥১৭।| দক্ষিণ[ভিমুখং কাম্যং রমাশোকবনাবৃতং। উদদজ্যুৎঞ্চ মোক্ষস্য শুদ্ধন্কটি ক. 
সন্গিভং ॥ ১৮॥ কৃতান্তে তবাশ্রমী মোক্ষঃ কামজে হাধুগে স্থিতঃ। আশ্রম্যর্থো ঘাপরান্তে তিষাস্তে 
ধণ্ম আশ্রমী।॥ ১৯॥ ত্মাশ্রমং হি মুনয়ে। দৃষ্টত্রেয়ান্ততোব্যয়াঃ | তত্রেব হি রতিথক্র,র- 
খণ্ডে দপিলাপ্ল,তে ॥ ২০1 ধর্দাদেযো ভগবান্ বিষুরখণ্ড ইতি বিশ্রুতঃ। চতুমুর্তির্জগন্াথঃ 
পূর্বমেব প্রতিঠিতঃ ॥ ২১ ॥ তমচ্চটস্তি খষয়ো। যোগাত্মানো। বহুক্রুতাঃ। শুশ্রাদয়। চ তপস। 
ব্রক্মচর্ধেতণ নারদ ॥২২॥ এবং তে ভবসংস্তত্র সমেত ভার্গবেণ হি। অস্থ'রভ্যন্তদ। ভীত]1ঃ 
স্বাশ্রিতাঃ খগ্ুপর্বভাঃ ॥২৩ তথান্টে ব্রাক্মণ। ব্রন্গরশ্মকুট্ট। মনীচিপাঃ । সা! জলে হি কালিন্দ্যাঃ 
গ্রজগযদক্ষিণামুখা: । ২৪ ॥ অবত্তিবিষং প্রাপ্য বিষুমাপাদ্য সংগ্থিতাঃ। বিষ্টোরপি প্রপ'দেন 
ছপ্রবেশং মহাস্রৈঃ॥ ২৫1 বালখ্ল্যাদয়ো। জগ্ম,রবশ। দানবান্তয়াৎ। কুপ্রকোটিং সমাশ্রিত্য 

০০০ চা রস আপা রা ০০৪০ _. ৫ সপ পপ পা শশী শশা শীপাস্প শি পিসী টি 
নম পপ সপ আস 

মেপমগডুলীর ন্যায়, ,শ্তামলবর্ণণ খগগণের শ্রমবিনাশন ॥ ১১ এবং অত্যন্ত উচ্চ বলিয়া, 
আকাশ আবৃত করিয়াছে । উহার অত্তভূনি বিস্তৃত লঙাজালে সমাচ্ছন্ন ॥ ১২॥ ফ+কুম্ম- 
সমলঙ্কত পাদপপরম্পর1 উহাতে বিরাজম।ন হইতেছে। দেখিলে, বে।ধ হয়, যেন তারকাস্তবকে 
আকাশমণ্ডল আবৃ$ হইর। র।হম্াছে ॥ ১৩।। উহাতে কমল সকল বিকমিত হুহতেছে; 

পুগুডরীকসমুহ শে।ভ1 পাহতেছ্বে, কোকনদদ সকল প্রশ্কটিত হইতেছে এবং পন্ম সকল স্থ্যমা 
বিস্তর করিতেছে ॥ ১৪।। ভদ্দর্ণনে ত'ছার। নিরুপম তুগ্টি ও পরম আহাদ প্রাপ্ত হই, 
মহ.সরোবরে হংসযৃখের স্থায়, তাহাতে গ্রবেপপুর্ববক অবলোকন করিপেন ॥ ১৫ ॥ ধন্মারদ শোক- 
পাপ বর্গ৪তুষ্য়ের প্রতিষ্ঠিত র্বলে।কপুজিত পুণ্য আশ্রম বিরাধমান হইতেছে ॥ ১৬।। তন্মধ্যে 
প্রান্থুথে ধন্ছাশ্রম। উহা পলাণ্প'দপে পা*বৃত। প্রতীচ্যভমুখে জর্থাএম ॥ উহ পাঁবত্র 

কাননননুছে সমাকীর্ণ ॥ ১৭ । ক।ম) আশ্রম দ.ক্ষপা(ভন্বথে। উহা রস্তভা ও অঞোককানণে 

পগ্বিত। মোংক্ষাশ্রম উত্তর মুখে । উহা বিশুদ্বক্ষটিকপম্লিভ ॥ ১৮ নত্যযুগের অন্তে মোক্ষ 

স্বয়ং আশ্রমী ছিল। ভ্রেতাযুগে কাম, দ্বাপরাস্তে অর্থ ও কপির অবসানে স্বয়ং 

ধর্ম আশ্রমী হইয়াছিলেন ॥ ১৯ ॥ 
অত্রিবংশসঘুদ্ভূত অথগুগপ্রকৃতি খবিগণ সেই আশ্রম অবলোকন করিয়া, তদীয় অখণ্ড 

স'ললে আশ্লত ও তাহাতেই অন্থরাগবদ্ধ হইলেন ॥ ২*॥ ধর্মাদ্যমূত্িধাণী তগবান্ বিষুকে 

অথগু বলিগ্না থাকে। ভি'ন চতুমূত্তি ও জগতের নাথ। তথায় তিনি পূর্ব হইতেই প্রতিষ্ঠিত 
আছেন ॥২১॥ সেই যোগ।ত্ম। বহুষ্ত খধিগণ শুশ্রাবা, তপস্যা ও ক্রন্মচর্ধয সহকারে তদীয় 
উপাপনার প্রবৃত্ত হইলেন | ২২॥ তঃারা অন্রূতয়ে ভীত ও ভার্গবের সহিত মি'লত হইয়া» 

এইরূপে তথায় বাস করিতে লাগিলেন ॥ ২৩॥ 

অশ্বকুট্ট ও মত্দীচিপায়ী অন্তান্ঠ ত্রাক্মণগণ কান্দীদলিলে স্নান করিয়া, দক্ষিণামুখে 

গমন ॥ ২৪ ও অবস্তিবিষয়ে সমাগত হইয়া, বিষ্ণুর শরপগ্রহণপূর্ব্বক অবস্থিতি করিলেন। 



উই আমার বামনপুরাণম্। ৪০৩ 

হ্থিতান্তে ব্রন্মচারিণঃ ॥ ২৬1 এবং গতেধু বিপ্রেু গোৌতমান্দিরসাদিযু। শুক্রস্ত ভার্গবান্ 
নর্ঘ[ন্ নিতো যজ্তবিধৌ মুনে ॥ ২৭॥ অধিষিতং ভার্গবেণ মহাযজ্ঞেংমিতহ্/তেঃ | ঘজ্ঞদীক্ষান্বলেঃ 
গুক্রশ্চকার বিধিন] স্বয়ং | ২৮॥ শ্বেভাম্বরধরে। দৈতাঃ শ্বেতমাল্যান্ছলেপনঃ। মৃগাঁজিনাত্তৃত- 
পৃষ্ঠো বর্থপকবিচিত্রকঃ ॥ ২৯ ॥ সমান্তে বিততে যজ্ঞে সদট্যেরভিদংধৃতঃ । হয়গ্রীবক্ষুর/দৈ)স্ব ময়- 
বাণপুরোগমৈঠ | ৩০ ॥ পত্রী বিদ্ধ্যাবলী তপ্য দীক্ষিতা যজ্তকর্মণি। ললনানাং সহত্রল প্রধান- 
মৃষিকম্তক! ॥ ৩১1: শুক্রেণাশ্বঃ শ্বেতবর্ণে! মধুমানে ম্থলক্ষণঃ | মহীং চরিতূমুৎ্সটন্তায়কাক্ষ্ব- 
গাচ্চ তং॥ ৩২ ॥ এবমশ্ে সমুতস্থষ্ট ব্তিতে যজ্তকর্মণি। গতে চ মাঁসত্রিতয়ে ভিয়মাথে চ 
পাঁবকে ॥৩৩॥ পুজ্যমানেধু দৈত্যেবু মিথুনস্থে দিবাকরে। স্ুযু-ব 0বজননী মাধবং বামন 
কৃতং ॥৩৪ ॥ নঞ্জাতমাত্রং ভগবস্তমীশং নারায়ণং লে।কপতিং পুরাণং। ব্রহ্ম! সমভ্যেত্য সমং 

মহর্ষিভিস্তোত্রং জগাদাথ সমং মহর্ষে ॥৩৫॥ নমো তে মাধব সত্বমৃত্ধে নমোস্ত্র তেসাত্বত বিশ্বরূপ। 

নামাস্ত তে শক্রবনেন্ধনাগ্নে নমোস্ত তে পাপমহাদবাগ্নে ॥৩৬ ॥ নমৌস্ত পুওরীকাক্ষ নমন্তে 
[শ্বভাবন । নমস্তে জগদ্দাধার নমস্তে পুরুষে|ত্তম ॥৩৭॥ নারায়ণ জগন্মুর্তে জগন্ন।থ গদাধরু। পীতবানঃ 
শিয়ঃ,কাস্ত জনার্দন নমোস্ত তে ॥৩৮॥ ভবাংঘ্বাতা চ গোঞ্তা! চ বিশ্বাত্ন। সর্বগোহ্ব্যয়ঃ | সর্বধারিন 

রাধারিন্ ক্বপধারিন্ নমোত্ত তে॥ ৩৯ ॥ বর্ধিষে। বর্ধিতাশেষত্রৈলোক্যস্তথরপুজিত। কুরুধ ত্বং 

বিঝুর প্রসাদে অন্ুরগণ তথা প্রবেশ করিতে পারে না॥ ২৫॥ বালখিল্যার্দি অন্ঠান্ত ব্রহ্মচারী 

ধষিগণ দান্বভয়ে অবশ হই., রুদ্রকোটি আশ্রয় করিয়া রহিলেন ॥ ২৬ ॥ 
গৌতম ও আঙ্গির সপ্রমুখ খষিশণ এইরপে প্রস্থান করিলে, শুক্র ভাগববংশীয় মুনিদিগকে 

নিত্য মক্জবিপধানে নিযোঞ্জিত করিঘ] ।' ২৭ ॥ স্বয়ং অমিতহ্যতি বলি যজ্জে আধিষিত হইলেন। 

এবং বলিকে দেই মহাণজ্ঞে দীক্ষিঠ করিলেন ॥ ২৮॥ বল শ্বেহান্বর ধারণ, শ্বেত মাল্যাসুলেপন 
পরিধাঁন ও পৃষ্ঠদেশ মৃগ;জিনে আবৃত করিয়।, বর্থপত্রে বিচিত্রিত ও ॥ ২৯ ॥ লদস্যগংণ পরিবেস্তিত 
হইয়।, বিতত ঞ্জের প্রবৃত্ত হঈলেন । ময়, বাণ, হয়গ্রীব ও ক্ষুরার্দ অস্তুরগণ ভ্ভীহারে আবৃত করিয়। 
রহিল ॥ ৩» ॥ তনরীধ প্বীবিদ্ধাঁবলী যন্রচর্খে দক্ষিত হইগেন। সেই খঞ'ষকন্য|। সহস্ 

সহস্র ললনার লঙ্গামভূতা। ॥ ৩১ ।। অনস্তর মধুম'স উপস্থিত হইলে, শুক্র শ্বেতবর্ণ, স্থলক্ষণ- 

লক্ষিত অশ্ব মহীবিচরণার্থ ছাঁড়য়। দিলেন। তারকাক্ষ নামে অন্থর উহার অন্থুগ মী হইল 1৩২॥ 

এইরূপে নেই বিতত যঙ্ঞকম্্ব উপলক্ষে অশ্ব উৎ্হ্ত হইলে, মাসত্রয়পর্ধযবসা,ন অগ্ন যখন 
হিয়মাণ । ৩০॥ ও দিবাকর মিথুরাশিতে নমাগত হইলেন, সেই সময়ে দবজনদী অদিতি 
!মনাঁরুতি মাধবকে প্রসব করিলেন ॥ ৩৪ ॥ 

সকলের ঈশ্বর ও পরিপালক, পুরাণন্গরূপ ভগবান্ নারায়ণ জন্মগ্রহণ করিবামাত্র, ব্রহ্ম! 
মহর্ধিগণের ল'হত সমাগত হইরা, তাহার শ্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫।| হে সত্বমুর্তে । 

হেমাধব!, তোম'কে নমস্কার । ছেনাত্বত! হে বিশ্বরূপ ! তোমাকে নমক্কার। হে শক্র- 

রূপ বনেন্ধনের অগ্নি! তোম'কে নমস্কার। হে পাপরপ*মহ!দবানল ! তোমাকে নমন্ক!র ॥৩৬॥ 
হে পুগুরীকাক্ষ ! তোম|কে নমস্কার । হে বিশ্বভাবন ! তোমাকে নমন্কার। হে জগদাধার। 
তোমাকে নমঙ্কার। হে পুরুযোত্বম ! তে'মাকে নমস্কার || ৩৭ ॥ হে নারায়ণ! হেজগন্ তে! 

হে জগন্নাথ ! হে গদাধর ! হে পীতবাসঃ! হে শ্রীকান্ত! হে জনার্দন! তোমাকে নমস্কার 0৩৮ 

তুমি সকলের ত্রাণ ও রক্ষা! করিয়া! থাক? তুমি বিশ্বের আত্ম! ॥ ভুমি সর্বগ ও অব্যয়দরূপ। 
হে সর্বধারন! হে রূপধারিন্! হে ধরাধারিন্! তোমাকে নমস্কার | ৩৯ ॥ তুমি স্বয়ং বাত 
হইয়া থাক ও সকলের বর্ধন করিয়া থাক। গ্রগণ ও সমুদায় ত্রেলোক্য তোম'র পৃক্গা করে। 



$০8 বামনপুরাণমূ। | ৮৯ম, জধ্যায়ঃ। 

দেবপতে মঘোনে।হশ্রপ্রম,আনং ॥ ৪০। ত্বং ধাতা চ বিধাত। চ সংহর্ত| ত্বং মহেশ্বর । মহালয়ে! 
মহাষোগী যোগশায়ী নমোস্ত তে। ৪১॥ ইথং স্তে। জগন্নাথঃ সর্বাত্ম। সর্বগে। হরিঃ | প্রোবাচ 
ভগবান্ মহযং কুরূপনয়নং বিভে) || ৪২)। ততশ্চকার দেবসা জাতকর্্া্কাঃ ক্রিয়াঃ। ভার- 
দ্বাজে। মহু।'তেজ। বান্ৃম্পত্যস্তপোধনঃ॥ ৪৩ | ব্রতবদ্ধং তথেশসা কৃতবান্ সর্বশাপ্রবিৎ। ততে! 

দছুঃ প্রীতিষুত সর্ব এব ষথাক্রমং ॥৪9'। ষজ্ঞে(পবীতং পুলহঃ পুলস্ত্যঃ সিতবানসী । মৃগাজিনং 
কুন্তযোনির্ভরদ্বাজস্ত মেখলাং।| ৪৫।। পালাশমদদদ্দণ্ডতং মরীচিত্র গণ: স্ুতঃ। অক্ষসৃত্রং 
বারুণিত্ক কৌণচীরমথার্গিরা ॥ ৪৬॥ ছত্রং দদৌ ছ্যরাজশ্চ উপানদ্যুগসং ভৃগুঃ। কমগুলুং 
বৃহতেজ|; প্রাদাদ্বিষেবৃহষ্পতিঃ ॥ ৪৭ এবং কৃতোপনয়নে! ভগবাঁন্ ভূতভাবনঃ | নংস্তয়- 

ম|ন খধিভির্বরান্ সাঙ্গানধীতবান্।। ৪৮।। ভারঘ্াজাছ়্!ঙ্গিরসাৎ সাঁমবেদং মহাম্বরং। মহ্- 
দাখ্যানসংহুক্তং গান্ধর্বনহিতং মুনে॥। ৪৯।॥॥ -মাপেটনকেন ভগবান জ্ঞাতশ্রতিমহার্ণবঃ॥ 

লোকাচারপ্রবৃত্যর্থমভূৎ ন তুবিশারদঃ॥৫*। সর্বশান্রেু নৈপুণ্যং গত্ব! দেবোক্ষয়োহুব্যয়ঃ। 
প্রোথাচ ব্রাক্ষণত্রে্টং ভারঘাজমিদং বচঃ || ৫১ ॥ 

বামন উবাচ। ব্রক্ষন্ ব্রজামি যে হ্াজ্ঞাং কুরুক্ষেত্রং মহোদয়ং। তত্র দৈত্যপতেঃ পুণে) হয়- 
মেধঃ প্রবর্তৃতে ॥ ৫২ ॥ সমাবিষ্টানি পন্ঠ ত্বং তেজাংসি পৃথিবীতলে । যে সংবিধানাঃ সততং 
মদংশাঃ পুণ্যবপ্ধনাঃ। তেনাহং প্রতিজানামি কুরুক্ষেত্র গতে। বলিঃ ॥ ৫৩ ॥ 

ভরঘাজ উবাঁচ। লেচ্ছয়] তিষ্ঠ গচ্ছামে। নাহমাজ্ঞাপয়াম তে । গমিষ্যামে] বয়ং বিষে বলে- 

২৮৮ সস সস তত সহ চতসসসপসসপ নসর 

তুমিই দ্েবগণের পতি । অতএব তুমি ইন্দ্রের অশ্রু প্রম.জ্জন কর।। ও*॥ তুমি ধাতা, তুমি 
বিধাতা, তুমি সংহ্র্ভা, ভূ'ম মহেশ্বর, তুমি মহ!লয়, তুমি মহ'যোগী, তুমি যোগশায়ী, তোষ:কে 
নমন্থার || ৪১ ॥ 

ব্রহ্মা এইরূপ স্তব করিলে, নর্র্ধাত্ম, সর্বগ, জগন্নাথ ভগবান্ হরি তাহারে কহিলেন, হে 
বিভো ! আমার উপনয়নবিধি সমাহিত করুন ।। ৪২॥ তখন মহাতেজ! ও তপোঁধন বাহস্পতঃ 
ভারঘান্ তাহ'র জাতকর্্ম দি যাবতীয় ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন ।॥। ৪৩ ॥ অনন্তর অর্ধবশাপ্রবিৎ 

ভরঘ্বাজ তদীয় ব্রতবন্ধ বিধান করিলে, অনান্য সকলেই গ্রীতিযুক্ত হইয়া, তাহারে দন করিতে 

লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥ তন্মধ্যে পুলছ যজ্ঞোপবীত, পুলস্ত্য সিতবস্্রযুগ্ম, অগন্ত্য মৃগ:জিন, ভরদ্বাজ 
মেখল] ॥॥ ৪৫ ॥ ত্রন্মপুত্র মরীচি পলাশদও, বাঞুণী অক্ষন্ত, অঙ্গিরা কৌশচীর | ৪৬॥ ছ্যরাজ 

ছত্র, ভৃগু উপানৎ, বৃহত্েজ| বৃহস্পতি কমগুলু'প্রদান করিলেন ।। ৪৭ ॥ 
এইরূপে ভূতভাবন ভগবান্ বামন খষিগণ কর্তৃক কৃতোপনয়ন ও সংস্ত,য়মান ছুই], সমুদায় 

সাজ বেদ অধ্যয়ন করিলেন ।। ৪৮ ॥ আঙ্গিনদ ভরদ্বাঙ্জ তাহারে মহাখ্যানসংযুক্ত গন্ধর্ববহিত 

মহাম্বর সামবেদ অধ্যয়ন করাইলেন ॥॥ ৪৯ ॥ সেই ভগবান একমাসমধ্যেই শ্রুতিমহার্ণৰ অবগত 

এবং লোকাচ।রপ্রবৃতি নিমিত্ত সর্বশান্তরবিশারদ হইয়। উঠিলেন ॥ ৫০ ॥ এইরূপে সেই অব্যয় 

৪ জক্ষয়রূপ তগবান্ লমুদায় শাখে নৈপুথ্যলাঞ্ষপুর্্বক ব্রা্মণশ্রেষ্ঠ, ভক্ঘাঙজকে কহিলেন ॥ ৫১ ॥ 

রন্ধন! আমারে আজ্ঞা করুন, মহোদয় কুরুক্ষেত্রে গমন করি। তথায় টৈত্যপতি বলি 
হয়মেধযজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছে ।। ৫২৪ পৃথিবীতে তেজঃপুঞ্জ সমাবি হইয়াছে, অবলোকন 
করুন। যেযেসংবিধান আমার আংশ বলিয়া, মতত পুণ্য বর্ধিত করে, তদ্দারা আমার 

প্রতিজ্ঞান হইতেছে, বলি কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়াছে ॥ ৫৩ । 
তর্দ্ব/জ কহিলেন, জামি তোম!য় আজ্ঞা করিতে পারি না। তোমার ইচ্ছ1 হয়, থাকিতে 
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রধবরম। খিদঃ ॥ ৫৪ ॥ যত্তবংতমহং দেব পরিপৃচ্ছামি তদ্দ। কেধু কেবু বিভো নিত্যং স্বানেযু 
পুরুযোতম। সান্লিধ্যং ভবতো জ্রহি জ্বাতুমচ্ছান্ি তত্বতঃ ॥ ৫৫ ॥ 

বিষুঃরুবাচ। শ্রয়তাং কথ/য়ফ্যামি যেধু যেবু গুরো! ত্বহং। নিবসামি সুপুণ্যেযু স্থানেবু 
বহুরূপবান্ ॥ ৫৬॥ মমাবতারৈর্বন্থধ। নতন্তলং পাতালমংভোনিধয়েং দিবং চ।| দিশঃ 
সমস্ত! গিরযোধুদাশ্চ ব্যাপ্তা ভরছাঁঞ্জ মমানরূপৈঃ ॥ ৫৭ ॥ যে দিব্যা যে চ ভৌমা জলগগনচরঃ 
স্থাবর। যে চ ব্রহ্মন্ সেন্দ্রাঃ সার্কাঃ সচন্দ্রা যমবন্থবকুণ। হাগ্রমঃ সর্বপাল12। ব্রহ্ধদ্যা; স্থাবরাস্ত। 
দ্বিজথগস'হতা মুত্তিমন্তো হ্থমুর্তেত্তে সর্ববে মৎ্গ্রহৃতা বহুবিবিধগুণাঃ পুরণার্থং পৃথিব্যাং ॥ ৫৮ ॥ 
এতে হি পুণ্যাঃ স্থরপিদ্ধদানবৈঃ পৃজ্য। নর সন্নিহিত মহীতলে ৷ ধৈরৃ্টমাব্রৈঃ সহনৈব নাঁশং 
প্রয়াতি পাপং দ্বিজবর্যয কীতিতৈঃ ॥ ৫৯। 

ইতি শ্রীবামনপুকাণে বামনপ্র ছূর্ভাবে বাধনজন্ম নাম নবাশীতিতমো হধ্যায়ঃ || ৮৯ ।। 

নবতিতমো হধ্যায়ঃ | 

ভ্ীভগবানুবাচ । আদ্যং হি মৎ্স্যরূপং তম সংস্থিতং মানসে হদেে। সর্বপাপক্ষয়করং 
কীর্তনস্পর্শনাপিভিঃ ॥ ১ & কোর্ধমন্তৎ সন্গিধানে কৌশিক্যাঃ পাপনাশনং। » হয়শীর্ষং চ 

কৃষ্ণায়াং গোবিন্াং হস্তিনাপুরে ॥২ ॥ ত্রিবিক্রমং চ কালিন্াং লিঙ্গভেদ ভবং বিভুং। 

কেদারে মাধবেশেো চ কুজা অর কৃষ্ণমূর্ধঞরং ॥ ৩ ॥ নারারণং বদরধর্য|ং চ বাগাছে গরুড়ধ্বজং। জয়েশং 

পার। আমরা বলি যজ্জে গখন করিব? তুমি খিন্ন হইও না।। ৫৪ ॥ হে দেব! অধুনা, 

তোমারে যাহা গিজ্ঞানা করিতেছি, ত:হা বল। হে বিভে।! হে পুরুষোত্তম ! 
কোন্ কোন্ স্থানে আপনি নিত্য সন্নহিত আছেন, তত্বতঃ জানতে ইচ্ছা করি, 
নির্দেশ কর।। ৫৫ ॥ 

বির কহিলেন, হে গুরে। ! যে সমস্ত পরমপবিত্র স্থানে জামি বহুরূপ ধ'রণ করিয়, নিত্য 
বান করিহেছি, শ্রবণ করুন ।। ৫৬॥ হে ভরঘ্বধাজ। আমর অন্থরূপ অবতারপরম্পরায় 

বন্থধাতল, নভস্তল, পাত;লতল, সাগরলমস্ত, স্বর্গতৃবন, দিকৃসকল, পর্বতসমুদায় ও মেঘমগুলী 

ব্যাণ্ড হইয়া! আছে ।। ৫৭ ॥ 

্রহ্মন্! যাহার। স্বর্গচর, ভূমিচর, জলচর, গগনচর সেই ইন্দ্র, চন্ত্র ও স্র্য, যম ও বস্থগণ, 
বরুণ ও অগ্নিলমন্ত, দমুদায় লোঞপাল এবং ধিজ ও খগনহিত ব্রন্গা্ি স্থাবরাস্ত মুর্ভিম'ন, বস্ত 
সনুদ|য় মকলেই মুত্তিহীন আমার প্রস্থত। সেই বিবিধপ্তণশালী পদার্থসকল পুরণার্থ পৃথিবীতে 
প্র/তষ্ঠাপিত হইয়াছে ।।৫৮ ॥ স্থর, সিদ্ধ ও দানবগণ যাহারদের পূজা করে, যহ'দের দর্শন 

বা কীর্ভনমহেই সদায় পাপ মহল! ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, সেই এই পুণ্যন্বব্ূপ পুরুষনকল পৃথিবী তলে 
ননিহিত হইয়াছে ।। ৫৯ | 

ইতি শ্রীব'মনপুরাণে বামনজন্মন।মক নবাশীতিশুম অধ্যায় ॥ ৮৯ ॥ 

শ্রীভগব!ন কছলেন, আমার আঁদ্য রূপ মৎস্য ম.নসহ্দদে অধিঠিত আছেন। কীর্তন ও 
স্পর্শনার্দি করিলে, সর্ধপাপ বিনাশ করিয়া থকেন।।১॥ আমার পপনাশন কৌর্মরূপ 
কৌধি্ীতীরস্থ সন্পধানতীর্থে, হ্যশীর্ষমূর্তি কৃষ্ণাতে, গোবিন্দমুর্তি হস্তিনাপুরে ॥ ২ ॥ ত্রিবিক্রম- 
বিগ্রহ কালিন্নী'তে, ভবস্বরূপ লিঙ্গভেদে, মাধব ও ঈশমুর্তি কেরে, কৃষ্ণকমূর্ধজ কুক্ঞাতে ॥ ৩। 
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ভদ্রকর্ণ চ বিপাশ:য়াং দ্িজপ্রিরং ॥ ৪ ॥ রূপধারনিরাবত্যাং কুরুক্ষেত্জে কুরুধ্বং। কুতশ্টোচে 
নৃসংহং চ গোকর্রণ বিশ্বধারণং ॥ ৫& প্রাচীনে কামপ লং চ পুণডরীকং মহাভপি। বিশাখ- 

যৃপে হছিতং হংসং হংগপদদে ওথ। ॥ ৬৪ পঞোফঃটাং যমথওং ঢ বিতস্তায়াঃ কুমারিলং। মণি- 
মতা হদে শত্তৃং ব্রন্ধণ্যে চ গ্র্জাপতিং ॥৭॥ মধুনদ)াং চক্রধরং শৃলবাহং হিশাচলে। বিদ্ধ 

বিষুঃং মুনিশ্রেষ্ঠ স্থিতমৌবধসানুনি ॥৮॥ ভৃগুতুর্গে ম্থবরাখ্যং নৈমিষে পীতবাসদং। গয়ায়াং 
গোপতিং দেবং গদাপাণিং তমীশ্বরং ॥৯॥ ব্রেলোকানাথং বঃদং গোপ্রতায়ে কুশেশয়ং। 

অর্ছনারীশ্বরং চক্রে মহীধং দক্ষিণে গিক্ ॥ ১০ ॥ গোপালমুত্তরে নিত্যং মহেন্দ্র দোমপীথিনং। 

বৈকু্ঠমপি সহ্যাত্রৌ পারিষত্রেপরাজিতং ॥ ১১॥ কশেকরদেশে দেবেশং বিশ্বরূপং তপোধনং ॥ 
মলয়া্রৌ চ সৌগন্ধিং বিদ্ধ্যপাদে লদ।শিবং ॥১২॥ অবভিবিষয়ে ধিষণ্যং নিষধেঘমরেশ্বরং | 
পাধালিকং চত্রহ্গর্ষ পাঞ্চালেষু সদাস্থিতং॥ ১৩ ॥ মহোদয়ে হয়খীবং প্রয়গে যোগশান্িনং। 
শ্বয়ংভুবং মধুখনে অব্জগন্ধং চ পুরে ॥ ১৪॥ তিখৈব বিপ্রপ্রবরং বারাণম্থাং চ কেশবং। 

আবিমুক্তং চ তত্রৈব গীয়তে স্ুর'কল্নরৈঃ॥ ১৫ & পম্পায়াং পল্ম করণং সমুদ্রে বড়বামুখং। 
কৃমারধারে বাল্ছীশং কাণ্তিকেয়ং চ বর্থণে |১৬॥ ওজপে শভুমন্ঘং স্থ।থুং চকুরুজাজলে। 
বনমালিনমাহ্্।। কি্িপ্ধ বামিনে। জনা ॥ ১৭ 1 বার কুবল রূঢ় শঙ্খ১ক্রগদাধরং। 
প্রীবৎসাক্ষমু্দীরাঙ্গং নর্দদায়াং শ্রিয়ঃ পতিং ॥১৮॥ মাহিম্বহ্যাং ভ্রিনয়নং তত্রৈব চ হুহাশনং । 
অর্ধ,দে চ ঠিসৌপর্ণং ক্মাধরং শৃকরাচলে ॥ ১৯।। ভ্ররণাচিকেতং ব্রন্ধর্ষে প্রভাসে চ কপর্দিনং। 
তত্রৈবাত্রাপি চ খ্যাতং তৃতীয়ং শ।শশেখরং ॥ ২০ ॥ উদয়ে শশিনং কুর্ধ্যং ক্রবং চ তিতয়স্থিতং। 

নারায়ণমর্তি বদরীতে, গকুড়ধবজ বিগ্রহ বারাহে, . জয়েশমূত্তি ভদ্রকর্ণেও দ্বিজপ্রিয়ন্বরূপ বিপাশার 
প্রতিঠিত আছে ॥ ৪॥ তদ্বাতীত, ইর'বতী:ত রূপধার, কুরুক্ষেত্রে করুর্বজ, কৃতশৌচে নূ সংহ, 
গোকর্ণে বিশ্ব বরণ ॥। ৫ ॥ প্রাগীনে কামপাল, মৃহাঙ্গলে পুণ্ড ক, বিশখযূপে অজিত, হংসপদে 
হংস। ৬॥ পয়োফীতে যম্কও, পিতন্ত য় কুমারিল, মণিমতীহদে শল্তু, ত্রন্মণ্য প্রঙ্গাপতি ॥৭॥ 
মধুনদীতে চক্রধর, |হুমালয়ে শৃপবাহ এবং ওঁষধনাহ্ুতে |বফুংরূপে আমি সন্নহিত আছি, 
জানিবেন ॥৮॥ এইরূপে, ভূগুতুঙ্গে আমি স্বশনামে, নৈমি"য পীতবাসাবিগ্রে, গয়ায় 
গোপাত গদ্দাধরপূপে |।৯ ॥ গোঞ্চতারে তেলোক্যনাথ ও সকলের বরদ।তা কুশেশখবি গ্রহে, 
চক্রে অর্ধনারীশ্বরমুর্তিতি, দক্ষিনপর্ধিতে এমহীপ্ররূপে ॥ ১০ ॥ উত্তরাগিরিতে গোপালম্বরূপে, 
মহ্ত্দ্রপর্ধতে সোমপীথ্থীবিগ্রহথে, মহীমহীধে বৈকুষ্ঠন্বরপে ও পারিষ,ত্রে অপরাজিতরূপে নিত্য 
অধিষ্ঠান করিতেছি ।।১১॥ তত্তন্ন। কশেরুদেশে তপোধন বিশ্বর্ূপ, মলনপর্বতে সৌগন্ধি, 
বিদ্ধাপাদদে সদাশব ॥ ১২ ॥ অবভদেশে [ধফ্য, নিষধে অমরেশ্বর এবং পাঞ্চ।লে পাঞ্চা।লকরূপে 

সর্বদ| বিরাজ করতেছি |] ১৩ ॥ মহে'দয়ে আমার হয়গ্রীববিগ্রহ, প্রয়াগে যে|গশায়ী, মধুবনে 
বয়জু, পুফরে অজগন্ধ ॥ ১৪ এবং বারাণণীতে আমার কেশব ও অবিষুক্রমূত্তি প্রতিষিত 
আছে। সুর ওকিননরগণ উহার স্তব করিয়। থাকেন।| ১৫॥ পম্পায় হুর্যাকিরণ, সমুদ্রে 

বড়বামুখ, কুমারধারে বাহলীশ, বর্ণে কণতিক্ষেয়।|| ১৬ ॥ গজসে কেশব ও কুরঞাঙ্গ লে স্থাণু- 

মুর্তিনিত্য বিরাজ করিতেছে। কিক্ষদ্ধ্যাব'সর! আমারে বন্মাঁলী বলিয়া! থ'কেন ॥ ১৭ | 
আম নর্শদায় বীর, কুবলয়ারঢ়, শঙ্খচক্রগদাধর, শ্রীবত্সলা/ছত, উদারদেহ শ্রীপতবিগ্রছে 

[বরাজমান হইতেছি॥ ১৮1 মাহিম্মতীতে ত্রিনয়ন ও হুতাশনরূপে, অর্ধদে ত্রিসৌপর্ণমুত্তিতে, 
শৃকরাচলে ক্ষাধর় বিগ্রহে।! ১৯। প্রভাপে ভ্রিণ:চিকেত; ও তৃতীয় শ'শশেখরম্বরূপে অ'ধ্টিত 
আছি ॥॥ ২০৪ উদয়পর্বতে শশী, নুর্ধ্য ও ক্রুবরূপ জরিমুন্তিতে, হিমকুটে হরণ্যক্ষ,। ও শরবণে 



সি জহি বাঁমনপুরাণম্। ৪০৭ 

হেমকৃটে হিরণ্যাক্ষং হকন্দং শরদণে মুনে ॥২১॥ মহালয়ে স্মতং রুভ্ত্রমুতরেষু কুরুঘথ। পল্পনাঁভং 

মুনিশ্রেষ্ঠ সর্বসৌধ্যপ্রদায়কং ॥ ২২ ॥ সপ্তগোদাবরে ব্রদ্মন্ বিখ্যাতং হাটকেশ্বরং। তত্রৈব চ 
মহাহংসং প্রয়াগেইপি যহ্েশ্বরং ॥ ২৩ ॥ শোণে চ রুক্ুকবচং কুগ্ডিনে ভ্রাণতর্পপং। ভিল্লীবনে 
মহাযোগং মন্ত্রেধু পুরুষে/ত্তমং ॥ ১৪ ॥ প্রক্ষাবতংণে বিশ্বং শ্রীনিবাদং খিজোত্বমং | হৃর্পারকে 
চতুর্বব ছং মগধায়াং স্থধাপতিং ॥ ২৫ গিরিব্রজে পশুপ'তং শ্রীকং যমুনাতটে। বনম্পতিং 
সমাখ্যাতং দণ্ডকারণ্যবাদিনং ॥ ২৬॥ কাঁলঞ্জরে নীলক্ং সরযাং মন্ধমুত্তমম্। হংলযুক্তং 
মহাকোশ্ঠ”ং সর্বপাপপ্রণাশনং ॥ ২৭ ॥ গোকর্ণে দক্ষিণে শর্বং বাম্থদেবং প্রজানুখে। বিদ্ধ্য- 

শৃঙ্গে মহাগোৌরং কস্থায়াং মধুহৃদনং ॥ ২৮ ॥ ত্রিকৃটশিখরে ব্রদ্ম-্চকপাপিনমীশ্বরং। লোহদণ্ডে 
হধীকেশং কৌশল:য়ং মহোদয়ং ॥২৯ ॥ মহাবাসং সুরাষ্টে চ মবয়াষ্ে যশোধয়ং। ভূধক়ং 
দেবিকানদ্যাং বিদেহায়াং কুশপ্রয়ং ॥ ৩০ ॥ গোমত্য!ং ছাদতগ্দং শঙ্খোদ্ধারে চ শহ্খিনং। 
স্থমেত্রং সৈদ্ধবারণ্যে শৃবং শুবপুরে স্থিতং ॥ ৩১ ॥ রুদ্রাখাং চ হিরথত্যাং বীরভন্ত্রং ত্রিবিষ্রপে। 
শঙ্কুকর্ণে চ লীনাভং ভীমং শাজবনে বিছুত ॥ ৩২1 বিশ্বামিত্রং চ ঘটিতে কৈলালে বুষভরধবজং। 
মহেখং মহিলাটশলে কামরূপং শশপ্রভম্॥| ৩৩॥ বলভ্যামপ গোমিত্রং কটাহং ব্রান্ষণশ্রিয়ং। 
উপেন্ত্রং সিংহলবীপে শক্রাহ্বে কুন্দমালিনং ॥৩৪ ॥ রপাঁতলে চ বিখ্যাতং সহশ্রশরসং মুনে। 
কালাগ্রিং কপিলং চৈব তথান্তং কতিবাসদং ॥ ৩৫ ॥ স্মতলে কৃর্মমচলং বিতলে পন্কজাননং। 
মহাতলে গুরুং খ্যাতং দ্েবেশে বৃষলেশ্বরং ॥ ৩৬ ॥ তলে দহত্রচরণং সহশ্রভূক্ষম'শ্বরং। সহআথ্যং 
পরিখ্যাতং মুদলাকু্দানবং 1 ৩৭।॥ পাতালে যোগিনামীশং সং স্বতং হারশকরং। খধরাতল 
কোক্নদং মেদিন্যাং চক্রপাপিনং || ৩৮।। ভুখর্লেকে চ গক্কড়ং স্বর্লর্ণাকে বিষুদ্মবায়ং। মহ- 
লেকে তথাগস্ত্যং কপিলং চ জনে স্থিতং ॥ ৩৯।। তপোলোকেখিলং ব্রক্ষন্ বাখ্য়ং সপ্তসংযৃতং। 

সবন্দরূপে || ২১1 মহ'লয়ে রুদ্র, উত্তরকুরুতে সর্বসৌথা প্রদায়ক পল্সন.ভ || ২২ ॥ সপ্তগে দাঁবরে 
বিখ্যা * হাটকেশ্বর ও মহাহংন, শ্রয়াগে মহেশ্বর || ২৩ ॥ শোণে কুক্সকবচ, কুগনে ভ্রাণতর্পণ, 
ভিলীব"ন মহা ষ.গ, মন্ত্রে পুকুষোত্তম ॥। ২৪ ॥ প্রক্ষ'বতরণে খিশ্বরূপ শ্রীনিবাস, স্র্পার.ক চতু- 

র্বঃছ, মগধায় স্থধাপডি।॥। ২৫॥ গিরিব্রজে পশুপত, যমুনাতটে শ্রীক্, দণ্কারণ্যে বনম্পতি, 
কাঁলঞ্জরে নীলকঠ, সরযূতে মন্্, মহাকোশীতে সর্ধপাপপ্রণাশন হস॥। ২৬॥ ২৭। দক্ষিণ 
গোকর্ণে হংস্, প্রজামুখে খাস্থুদেব, বিদ্ধাশূৃঙ্গে মহাগৌর, কম্থায় মধুস্দন || ২৮॥ ত্রিকৃটশেখরে 
সকলের ঈশ্বর চক্রপাণি, লৌহদণ্ডে হৃধীকেশ ও কৌশলায় মহোদয়মূত্তিতে নিত্য সন্নিহিত 
আছ।॥ ২৯॥ 

হেত্রক্মন্! হেখবিশ্রেষ্ঠ! স্মরাষ্ে আমর হাব যু গুত্বিঠিত আছে। নবরাষ্ে আহি 
যশোধরবিগ্রহে বির।জ কর্রতে ছ। এবং দেবিক নদীতে ভূধর, বিদেহায় কুশপ্রিয় ॥ ৩০ ॥ 
গোমতীতে গন্ধ ধর, শঙ্খোদ্ধারে শঙ্খধর, সৈদ্ধবারণ্যে স্থনেধ, শৃরপুরে শৃর ॥৩১॥ হ্রিতীত 
রুদ্র, ত্রিপিইপে বীরভদ্র, শঙ্কুকর্ণে লীন ভ শালবনে ভীম 1 ৩২॥ ঘটিতে বিশ্বা মত্র, কৈলাসে 
বৃষভধ্বজ, মহিসাশৈলে ক মনূপবারী শশপ্রভ মহেশ ॥৩৩॥ বলভীতে গোমিত্র, কটাছে 
্রাঙ্মণ(প্রয়, ।সংহলঘ্বীপে উপেন্দ্র, শক্রাহ্বে কুন্দম।লী ॥৩৪॥ রদাতলে বিখ্যাত সহত্রশিরা, 
ক'পলে কালাগ্রি ও কৃত্তবাসা ॥ ৩৫ ॥ ন্ৃতলে কুর্ম, বিতলে পঙ্কজানন, মহাতলে সকলের গুরু 

দেবেশ বৃষলেশ্বর ॥ ৩৬॥ তলে সহশ্রপাদ, দহুএতুজ, সকলের ঈশ্বর ও মুসলাকঃদানবন্ধপী 
সহম্রনামক বিধ্রচে, বিরাজ করিতেছি ॥ ৩৭ ॥ পাতালে যোগীশ্বর হুঙিহর, ধাভলে কোকনদ, 
মেদ্দিনীতে চক্রপাণি ॥ ৩৮ ॥ ভুঝলোকে গল্ুড়, স্বলেকে বিষু মহলোকে অগন্ত্য, জনোলোকে 



৪৯৮ বামনপুরাণম্। [৯১ম, অব্যায়ঃ। 

ব্রহ্মাশং ব্রদ্মলোকে চ সমমেব প্রতিঠিতং || ৪*॥ সনাতনং তথ| শৈবে পরং ব্রন্ম চ বৈষবে। 
অপ্রতর্ক্যং নিরালম্ঘে নিরাকারে তপোমক্ং || ৪১।। জব্ুদ্ধীপে চতুর্ববাহুং কুশদীপে কৃশেশয়ং। 
প্কষীপে মুনিশ্রেষ্ঠ খ্যাতং গরুড়বাহনং || ৪২ ॥ পদ্মনাভং তথা ক্রৌঞ্চে শাল্সলে বৃষভধবজং । 
সহআঙ্গঃ স্থিতঃ শাকে বামনঃ পুরে হ্িতঃ | ৪৩।। তথা পৃথিব্যাং ত্রহ্ষর্ষে শালিগ্রামে 

স্থিতোপ্যহং । সজলস্থলপর্যযংভমশেষস্থাবরেমু চ 8৪1 এভানি পুণ্যানি মহালয়ান 
্দ্ধন্ পুরাগানি সনাতনানি । ত্রক্ষগ্রদানীহ মহৌজসানি সংকীর্ভনীয়ান্থঘনাশনানি || ৪৫ || 
সংকীর্তনাক্নাশমুটপতি পাপং সন্দর্শনাদেব চ দেবতায়াঃ। ধর্ম্ার্কামাবপবর্গমেব দেবা লভস্কে 
মনুজাঃ সপাধ্যাঃ। ৪৬।। এতানি তুভাং বিনিবেদিতানি মহালয়ানীহ ময়া নিজানি। উত্তিষ্ঠ 
গচ্ছামি মহাস্থরস্থ যজ্ঞং স্থরাঁণ[ং হি হিতায় বিপ্র।| ৪৭ ॥ 

পুলভ্ত্য উবাচ। ইতোবহুক্ত।] বচনং মহর্ষে বিষুর্ভরদ্বাজমুষিং মহাত্বা। বিলাসলীলাগমনে। 
গিরীপ্রাৎ স চাঠ্যগচ্ছ কুরুঙ্জাজলং হি ॥। ৪৮ ॥ 

ইতি ভ্রীবামনপুরাণে বামনপ্রাছুর্ভাবে ম্বস্থানোভিকথনং নাম নবতিতমোহ্ধ্যায়ঃ | ৯০ || 

একনবতিতমোধ্ধ্যায়ঃ | 
পুলন্ত্য উবাচ। ততঃ সমাগচ্ছতি বাস্থদেবে মহী চকম্পে গিরয়স্চ চেলুঃ। ক্ষুষ।£ সমুদ্র দিবি 

সর্বলোকেো! বভৌ বিপর্য্যস্তগতিন্নহর্ষে॥ ১॥ যজ্ঞঃ সমাগ।ৎ পরমাকুলত্বং ন বেছি কিং মাং 
মধুা করিষ্যতি।' যথা প.দগ্ধো/স্ম মহ্শ্বরেণ কিং মাং ন সংবক্ষ)তি বান্থদেবঃ | ২।। খকস'ম 

কপিল ॥ ৩৯॥ ভপোলোকে সপ্তযুক্ত অখিলম্বরূপ বাশ্বুয়, ব্রদ্মলো,.ক ব্রহ্মা ॥ ৪০ ॥ শিবলোকে 

সনাতন, বিষুণলোকে পরব্রদ্ধ, নিরালম্বে অপ্রতর্ক/, নিরাকারে তপোময় ॥ ৪১ ॥ জন্বুদ্ধীপে 

চতুর্কবাহছ, কুশদ্বীপে কুশেশয়, প্রক্ষত্বীপে গরুড়বাহন, ক্রৌঞ্চে পন্মনাভ, শাল্সলে বৃষভধ্বজ, শ!কে 
সহস্্াক্ষ, পুকরে ॥ ৪২ ॥ ৪৩ ॥ ও শা।লগ্রামে বামনরূপে আমি নিত্য বাস করিতেছি । এইরূপে 
জলস্থলপর্যযন্ত সর্বশরই আমার অধিষ্ঠান ॥ ৪৪ ॥ ব্রদ্মন! আমার এই পরমপবিত্র পুধাণ নিলয় 
নকল কোন কালেই বিনষ্ট হয় ন|। ইহার্দের তেঞ্জ অনীম। তত্তৎ্ নিলয়ে বাস করিলে। 
্রন্মসাক্ষাৎকারল/ভ হয়। এবং সমুদায় পতক বিনাশ পায়। তজ্জগ্ত সতত ইহাদের কীর্তন 
কর] কর্তব্য ॥ ৪৫ ॥ কীর্তন করিলে, যেমন পাপন।শ হয়, দর্শন করিলে হেমন দেবদরশন প্রাপ্ত 
হইয়া থাকে। দেবগণ, মন্থজগণ ও সাধ্যগণ সকলেই ততৎস্থানমাহাত্ম্যে ধশ্ম, অর্থ, কাম ও 
মোক্ষ লাভ করেন ॥ ৪৬॥ আমি আপনার নিকট আমার |নত্য মহানিলয় সমস্ত নিবেদন 
করিলাম। হেবিপ্র! এক্ষণে উত্থান করুন। দেবগণের হিতসাধনার্থ মহান্থ্র বলির যত 

গমন কঠিব1 ৪৭। 
পুলন্ত্য কথিলেন, মহর্ষে ! মহাত্বা বিষুঃ মর্ষি ভরঘ্বা্কে এইরূপ কহিয়া, খিলাসলীলা- 

গমনে গিমীন্ত্র হইতে অবতরণ করিয়া, কুরুজাঙগণে অভ্যাগত হইলেন ॥ ৪৮ ॥ 
ইতি শ্রীবামনপুর[ণে হ্বস্থানো,ক্তকথননামক নবতিঙম অধ্যায় ॥ ৯০। 

পুজশ্ত্য কহিলেন, বামনরূপী বাসুদেব গমন করিতে লাগিলে, পৃথিবী কম্পিত হইয়া উঠিলেন, 
গিরি সকল বিচলিত হইতে লাগিল, সাগর মকল ক্ষুদ হইল এবং স্বর্গস্থ লোক সমুদ্বায় নিপ- 

ধ্যস্ত গতি অবলম্বন করিল ॥ ১৪ ব.লর যজ্ঞ অতিমাত্র আকুলতাবাপন্ন হইল। তদ্দর্শনে 

বলি ভাবিতে লাগলেন, ন! জানি, মধুহুদ্নন জাঁপিয়া, আমারে কি করিষেন। মহেশ্বর যেমন 

আমাচে দগ্ধ করিয়াছিগেন, বাল্ছদেবও হয়ত সেইরূপ করিবেন ॥ ২॥ দ্বিজেন্্রগণ খক্ লাম- 
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মন্ত্রাহছতিভিহুতাস্ত ভেপ্যান্থীয়! জঙনাস্ত ভাগান্। ভঙক্ষ্যান্ হিজেন্দ্ররপি সংপ্রদতাঁন্সৈব 
গ্রতীচ্ছস্তি বিভোর্ভয়েন ॥ ৩৪ তং দৃঈ1 ঘোররূপং ভু নিমিতং দানবেশ্বরঃ1 পপ্রচ্ছৌশন- 
বং শুক্রং প্রপিপর্ঠ ৭ »ঞলিঃ॥ ৪ ॥  কিমর্থমাচার্ধ্য মহী লশৈলা রব ব'তাভিহত। চচাল। 
কিম|এএুনীয়াশ্চ ভ্তাঁনপীহ ভাগান্ গৃহৃত্তি হুত:শনাশ্চ ॥ ৫ & ক্ষুধা কিমর্থং মকরালয়1 বিভে! 
খক্ষাণি থে নৈব চরস্তি পূর্ব । দ্বিশঃ কিমর্থং তমসা পর্সিপ্ল,ত| দে।বেণ কন্তাদ্য বদদ্ব মে 
গুরে! ॥ ৬ ॥ 

পুলস্ত্য উবাচ। শুক্রন্তদ্ধাক্যমাকর্ণ্য বিরোচনস্তেরিতং । অথে। ভ্ঞাত্ব। কারণং চ ততো 
বচনমত্রবীতৎ ॥ ৭ ॥ 

শুক্র উবাচ। শূণুষষ দৈড্যেশ্বর যেন ভাগান্ নামী প্রযচ্ছন্তি মহান্রেভ্যঃ । ছতাশন! মন্ত্র 
হতাত্বমীতিনূনং লমাগচ্ছতি বান্দর: 1৮॥ তদভ্বিবিক্ষেপমপারয়স্তীমহী লশৈল। চলিত দিশশ্চ 
স্সতান্ধকাবৈর্্ঘকরাঁলয়াশ্চ উদ্ব তবেল] দিতিজাদ্য জাতাঃ॥ ৯ | 

পুল্ত্য উবাচ। শুক্রস্ত বচনং আত বলির্ভার্গবমত্রবীৎ। ধর্্মং সত্যং চ পধ্যং চ সত্বোৎ্সাঁহ- 
সমস্বতং ॥ ১০ ॥ 

বলিরুবাচ। আঁযাঁতে বাস্থদেবে বদ মম ভগবন্ ধর্ম্মকামার্থযুক্তং কিং কার্ধ্যং কিং চ 

দে়ং মণিকনকমথে! রাজ্যমৃব্বা ধনং বা। কিংবা বাচ্যং মুরারের্লিজহিতমথবা তদ্ধিতং ব| 
প্রযুঙ্জে তদ্যং পথাং প্রিয়ং ভে বদ মম শুভদং তৎ করিয্যে ন চান্তঞ্ ॥ ১১ ॥ 

মন্ত্রাছতি ঘর! হোম ফ্করিয়, আন্থরীয় ভাগ সবস্ত ভক্ষযম্বব্ূপ প্রদান করিলেও, যজ্তীয় তন্তৎ 

অগগ্র বিভূ বান্থ্দেবের ভয় তাহা আর প্রতিগ্রহ করিলেন না ॥ ৩॥ 
দান,বশ্বর ঘে'ররশ নিনিতভ দরশশন করিয়া, শুক্রকে প্রণাম করিয়া, কুতাঞ্জলি হইয়।, জিজ্ঞাঁপা 

করিসেন || ৪1| অ.চর্য্য! কিকারণে পৃথিবী সমুদ য় পর্বতের নিত, বাতাহত কদলীর ন্যায়, 

বিত নত হইতে-.ছন? কিঞ্জগই বা আম্মৃরীয় অগ্নি সকল হুত ভাগ খ্রহণ করি'তছেন না?11৫। 

বিভো! কিজন্ডই ব। মকরালয় সক? ক্ষুন্ধ হইয়। উঠিতেছে? কিকারণেই বা খক্ষলকল 
আকাশে পৃর্দব্থ বিচরণ »৯রিতেছে ন।? কিনিমিত্তই ব। ধিকৃসকল অন্ধক.রে আচ্ছগ হইয়া 
উঠিয়াছে? গুরে!! অদ্যকাহার দো.য এই সকল ঘটন! সংঘটিত হইতেছে? বলতে আজ্ঞ! 

হক ॥ ৬।| 
পুলন্ত্য কহিলেন, শুক্র বলির প্রধোপিত এবংবিধ বচনরচন! শ্রধণগে চর করিয়!, কারণ 

অবগত হইয়া, বলতে লাগিলেন ॥ ৭।| হে দৈত্যেশ্বর! যে কারণে হুঠাশন সকল মন্ত্রাছত 
হইলেও, আস্মরভ[গ গ্রধণ করিতেছেন ন' শ্রবণ কর। বাস্থদেব নিশ্চয়ই আভিডেছেন ॥ ৮।1 

তদীয় পদবিক্ষেপ সহা করিতে না পারয়াই পৃথণী পর্বতপ্রচয়ের সহি প্রকম্পিত হইতেছেন, 
সাগর সকল উেল হইয়! উঠিয়াছে এবং দিকৃমকল অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াংছ ॥ ৯।। 

পুলস্ত কহিলেন, শুক্রের কথা শুনিয়া, বলি সঙ্েোৎ্সাহসম ম্বত, ধর্মুপলত) সতাসম্পন 
ও সকলেন্ন হিঙকর ব'ক্যে তাহারে উত্তর করিলেন ॥ ১ ভগবন্! আদেশ করুন, 
বান্থদেব আগমন করিলে, আমায় ধর্মকামার্ধঘুক্ত কিরূপ জনুষ্ঠান করা কর্তব্য ? মণি, কনক, 
রাত্য, পৃথিবী, 1কশ্ব! ধন, ইহার মদ্যে কিরূপ বস্ত প্রদান করাই বাবিধেয়? মিষ্ের অথবা 
তাহার হিতের জন্য "পাশ বকাই বা প্রয়োগ কর। কর্তব্য? ফলতঃ, কি করি.ল, সত্যরক্ষা 

হয়, *পকার প্র-্তি হয়, অ.মার মঙ্গল হয় এবং আমদের উভয়েরই প্রিয় হয়, তাহ! বলুন। 
পানি তদ্তিন, অন্কপ্প অন্ুষ্ঠ।ন করব না| ১১।। 

৫২ 
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খুলনা) উবাচ। তদ্বাক্যং ভার্গবঃ ক্রুত! দৈত্যনাথেরিতং মহৎ । বিচিত্ত্য নারদ প্রাহ 
উুতভব্যার্থমীস্বরঃ ॥ ১২॥ 

শুক্র উবাচ৭ ত্বয়] কৃত! যজ্জভূজে! ্রেন্ত্রা বহিষ্কত। যে ক্রতিদৃইমার্গা) ভ্রুতিঃ প্রমাণং 

মখভাগভাগিনঃ স্ুরাম্তদর্থং হুরিরভূযুপৈতি ॥ ১৩॥ তত্যাধ্বরং দৈত্যসম!গতস্া কার্ধ্যং কিং 

শৃণু ত্বং পরিপূচ্ছমে যৎ। কার্ধ্যং ন দেয়ং হি বিভো তৃণা্রং যদধবরং ভূকনকাদিকং বা। ১৪ ॥ 
বাচ)ং তথ! সাম নিরর্ঘকং বিভো। কল্তাং বরং দাতুমলং হি শরু,য়াৎ। যন্যোদরে তৃভ বনাকপাল। 
রসাতগেশ। নিবসম্ভি নিত্যশঃ ॥ ১৫ ॥ 

বলিক্বাচ। ময়! তবোক্তং বচনং হি ভার্গৰ ন চার্থিনে কিং চ নদাতুমুৎসহে | সমাগতে 
প্যর্থিনি হীনবৃতে তদ্বদ্ধি দেবে কথমাগতেতি ॥ ১৬ ॥ জনার্দনে লোকপতৌ মহর্ষে সমাগিতে 
নাস্তি ক্ং দু বচা॥১৭॥ এবং চশ্রয়তে লোকে সতাং কথয়তাং বিভো। ৷ সত্তাবে ব্রাঙ্গণেঘেব 
কর্তব্যো ভূতিনিচ্ছতা। দৃশ্ততেপি তথা তচ্চ সত্যং ব্রান্মণপুক্ষব ॥ ১৮॥ পূর্বাভ্যাসেন 
কন্মাণি সংভবস্তি নৃণাং স্ফটং | বাকায়মানসানীহ যোল্তত্তর়গতান্ভপি ॥ ১৯ ॥ কিংবা তব] দিজশ্রে্ 
পৌরাণী ন শ্রুত1 কথা। যা বৃত্ত মলয়ে পূর্বং কোশকারম্থতন্ত চ ॥ ২০॥ 

শুক্র উবাচ। কথরন্ব মহাবাহো! কে।শকারন্তৃতীশ্রয়াং। কথাং পৌগ্সানকীং ত্রন্ষন্ মহা- 
কৌতৃহলং হি মে ॥ ২১॥ 

বলিরুবাচ। শৃগুষ কথরি্যামি কথামেতাং মখাস্তরে। পূর্বাভ্যাপেন বিদ্বান হি সত্যং 

পুলস্ত্য কহিলেন, শুক্র দৈত্যনাথের প্রযোজিত ঈদশ উদার বাক্য শ্রবণ করিয়া, বর্তমানে ও 
ভৃতার্থ সবিশেষ পরিকলনপূর্ববক প্রতিবচন প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন ।। ১২॥। তুম অন্রেন্দ্রদদিগকে 
যজ্তভাগী করিয়াছ ; যাহার! শুতিদৃত্টিমার্গ, তাহার্দিগকে বহিষ্কৃত করিয়াছ। কিন্তু স্থু্নগণই শ্রুতি- 
গ্রমাণ যজ্ঞভাগভাগী। বিষুখ তর্থ আগমন্য করিতেছেন ॥ ১৩ | যাহা হউক, তিনি যজ্ঞ 
সমাগত হইলে, যাহ করিতে হইবে, জিজ্ঞাসা করিয়াছ, বলিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি 
তাহাকে পৃথিবী ও কনকাদি, অখবা তৃণাগ্রও প্রদান করিও ন1 ॥১৪।। শুন্যগর্ভ সাম্ববাক্যে 
কহিবে, হে বিভো৷ ! কোন্ ব্যক্তিই বা তোমাকে ৰর দিতে পারিবে? দেখুন, অপনার উদরে 
ভূ, ভুব ও স্বর্গের অধিপতিগণ এবং পাতালেন্প ঈশ্বরবর্গ সতত বাপ করিতেছেন ।। ১৫ ॥ 

বলি উত্তর করিলেন, হে আচার্য্য ! আমি আপনার বাক্যান্ছসারে অর্থীকে কখনই বিমুখ 
করিতে পারিব না। বলিতে কি, হীনজাতীয় জর্থী সমাগত হইলেও, যখন তাহারে প্রত্যাথ্যান 
করিতে সমর্থ হই না, তখন স্বয়ং বান্থদেব আগমন করিলে, কিরূপে পরাজ্মুখ করিতে সমর্থ 
হইব ?।॥| ১৬ ॥ দেখুন, যিনি সকল লোকের পতি, দেই জনার্দন অর্থী হই অ:দিতেছেন। 
অতএব, নাই, কিরূপে বলিব ॥| ১৭" সাধুগণের এইরূপ উপদেশ লোকপরম্পরায় শুনিতে 
পাওয়! যায়, ভূতিকাম ব্যক্তি ব্রাক্গণগণে সন্তাবসম্পন্ন হইবে। হে ত্রাহ্মণপুজব |! এ উপদেশের 
যাথার্থও অন্ধুরূপ বিধানে লক্ষিত হুইয়! থাকে ॥॥ ১৮।। পুর্র্বাভ্যাসবশেই লোকের কায়মনোবাক্য- 
কৃত জন্মাস্তরীণ কর্নকল গ্রকটভাবে প্রাছুতূতি হয়। ১৯॥। হে দ্িজশ্রেষ্ঠ! পুর্বে মলয়মহীখে 
কোশক।য় পুত্রের সম্বন্ধে যাহা ঘটিয়াছিল, আপনি কি লেই পৌরাণিক কথা শ্রবণ কয়েন 
নাই ।। ২০ ॥ 

শুক কহিলেন, মহাবাহো,! কোশকারপুত্রদস্বন্ধীয় প্রাচীন উপাখ্যান কীর্তন কর) 
গুদিযার জন্য অতিমীন্্র কৌতৃহল উদ্দ্ধ হইয়াছে ॥ ২১ || 

বলি কহিলেন, শ্রবণ করুন, আমি এই যজ্ঞান্তরপ্রসঙ্গে সেই প্রাচীন কথা বর্ণন করিব। হে 
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ভূগুকুলোদ্বহ ॥ ২২ ॥ মুদগলস্য মুনেঃ পুত্ধো জ্ঞানবিজ্ঞানপারগঃ । কোশকার ইতি খ্যাত 
আসীদ.ন্দংস্তপোধনঃ ॥ ২৩॥ তপ্যাসীদ্দয়িতা লাধবী ধন্শিষ্ঠা নামতঃ আদ্ত1। সতী বাৎম্যায়ন- 
স্তা ধর্মশীল1 পড়িত্রতা ॥ ২৪ ॥ তস্যামস্য স্থতে। জাতঃ প্রক্কত্য। বৈ জড়াকতিঃ| নাসৌ ব্রুতে 
মুকবচ্চ নাসৌ, পশ্ততি চান্ধবৎ ॥ ২৫ ॥ তং জাতং ব্রাক্ষণী পুত্রং জড়ং মুকং বিচক্ষুষং। সাচ 
মাত] গৃহারি বষ্ঠেছি তমবাস্থজৎ। ২৬।॥ ত্বতোগাচ্চ ছুরাচার। রাক্ষদী জাতহারিণী। ম্বং শিশুং 
কশমাদায় শৃর্পাক্ষী নাম নামতঃ ॥ ২৭ ॥ তত্রোৎস্থজ্য স্বপুত্রং লাজ খরা দ্বিজননানং। তমাদায় 
জগামাথ ভোক্ত,ং শালোদরোগুরো ॥ ২৮॥ ততস্তামাগতাং বীক্ষ্য তস্যা ভর্তা ঘটোদরঃ। 
নেত্রহীনঃ প্রতাবাচ কিমানীতং তবয়+প্রিয়ে ॥ ২৯॥ সাত্রবীন্রাক্ষলপতে ময়া স্থাপ্য শিশুং নিজং। 
কোশকারদিজগৃহে তস্যানীতঃ প্রভো স্ৃতঃ ॥ ৩০ ॥ সপ্রাহ নত্বয়৷ ভদ্রে ভদ্তরমাচরিতং ত্িদ্বং। 
মহাজ্ঞানী ভিজেন্্রোসৌ সনঃ শগ্দাভি কোপিতঃ ॥ ৩১ ॥ তন্মাচ্ছীপ্রমিমং ত্যক্ত তন্ননং 
ঘোররূপিণং। অন্স্য কস্যচিৎ পুত্রং ক্ষিপ্রমানয় সুন্দরি | ৩২॥ ইত্যেবমুক্তা স1 রৌদ্র! রাক্ষদী 
কামরূপিণী। সম'জগামম ত্বরিত। দমু্পত্য বিহ্বায়সা | ৩৩ ॥ স চাঁপি রাক্ষসন্থৃতে। নিংস্থষ্টো। গৃহ- 
বাহাতঃ। করোদ সত্বরং ্রন্মন্ প্রক্ষিপ্যাংগুষ্ঠটমাননে ॥ ৩৪ ॥ সাশবাং তং চিন্নাচ্ছ তব ধর্শিষঠা 
পতিমত্্রবীৎ। পশ্য হয় মুনিত্রেষ্ঠ সুশব্ন্তনয়ভ্তব ॥ ৩৫ ॥ ত্রস্তা সা] নির্জগামাথ গৃছমধ্য ততপস্থিনী | 

সচাপি ব্রান্ষণত্রেষ্ঠঃ ষমপশ্তচ্চ তং শিশুং ॥ ৩৬ ॥ বর্ণরূপাদিসংযুক্তং তত্ব ম্বতনয়ং যথা। 

ভূগ্ুকুলোদহ ! সত্য বলিতেছি, পুর্ববাভ্যাসবশেই আমি ইহা! অবগত হইয়াছ।। ২২॥ ব্রন্মন্? 
মহর্ষি মুদগলের কোশকার নামে বিখ্য।ত জ্ঞানবিজ্ঞানপারগ তপোধন এক পুত্র ছিলেন ॥ ২৩ & 
তাহার দ/য়তার নাম শর্শিষ্ঠা। তিনি বাৎস্যায়নের পুত্রী এবং যেরূপ সাধবী, সতী ও পতিব্রতা, 
সেইরূপ ধর্মশীল| ছিলেন || ২৪ ॥ তাহার গর্ভে ব্রাহ্মণের এক পুত্র জন্মে। এ পুত্র শ্বভাবতঃ 

জড়ারৃতি 7; মুকের স্তায় কথ! কহিতে পারে না; এবং অন্ধের ন্যায়, দেখিতে পার না ২৫।। 
ষষ্ঠদিন সমাগত হইলে, ব্রাহ্মণী সেই জড়াকৃতি, বাকৃশক্তিবিহীন, অন্ধ পুস্তকে গৃহের ছ্বারদেশে 
বিসর্জন করলেন ২৬ ॥ এ সময়ে শূর্পাক্ষীনায়ী, জাতহারিণী, ছুরাচারিণী নিশাচরী আপনার 
কুশ শিশুকে গ্রহণ করিয়া, আগমন ॥ ২৭ এবং গৃহঘবারে উৎসঞ্জন ও তঙপরিবর্তে 
দিজ্রপুত্রকে গ্রহণ করিল। এবং গ্রহণ করিয়া, ভক্ষণার্থ লইয়া! গেল ॥ ২৮।। 

তদীয় ভর্তার নাম ঘটোদর ; সে নেত্রহীন। সে তাহাকে সমাগত নিরীক্ষণ করিয়া, 
বলতে লাগিল, প্রিয়ে ! তুমি কি লইয়া আসিয়াছ? ॥ ২৯॥ 

সে উত্তর করিল, রাক্ষলপতে ! আমি নিজ শিশুকে স্থাপন করিয়া, বিভু কোশকার দিজের 
পুত্রকে লইয়া! আপিয়াছি ॥ ৩০ ॥। 

ঘটোদর কহিল, ভপ্জে! তুমি ভদ্র ব্যবহার কর নাই। দেই দ্বিজেন্ত্র মহাজ্ঞানী? তুদ্ধ 
হইয়া], আমাদিগকে অভিশগ্ু করিবেন ॥ ৩১।। অতএব, স্থুনরি! এই ঘোররূপ শিশুকে 
ত্যাগ করিয়া, অন্ত কাহারও পুত্রকে আনয়ন কর || ৩২॥। 

সেই কামরূপিণী রৌদ্রচারিণী নিশাঁচরী স্বামীর এইরূপ আদেশান্দারে ত্বরাস্বত হইয়া, 
আকাশে উৎপতনপূর্বক নির্দিষ্ট গ্রদ্দেশে সমাগত হইল ॥ ৩৩॥ ব্রদ্বন্! এদিকে দে রাক্ষ- 
নন্দন বাহদেশে নিঃস্্ হইয়া, লত্বরে মুখমণ্ুলে অন্গুষ্ঠ প্রক্ষেপ করিয়া, রোদন করিতে 
লাগিল || ৩৪ ॥॥ ধর্দিষ্টা বছক্ষণ পরে যেই রোদনশবধ শ্রবণ করিয়!, স্বামীকে কহিলেন, 
হে মুনিশ্রেষ্ঠ | আপনার পুত্রের নন্দ শব শ্রবণ করুন || ৩৫।। সেই তপন্থিনী এই বলিয়া, 
ভীত হইয়া, গৃহমধ্য হইতে নির্গমন করিলেন। তখন সেই ত্রান্বণশ্রেঠ দেধিলেন ॥ ৩৬ ॥ 
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ততে। বিহ্সা প্রোবাচ কোশকারে। নিজাং প্রিগ্াং ॥৩৭॥ এবমাবিশ্ত ধর্দিঠে ভাব্যং ভূতেন 
সাংপ্রতং । কোইপাস্মকং ছলগরিতুং শ্বরূপী ভুবি সংস্থিতঃ ॥ ৩৮ ॥ ইভূাজ্1 বচনং পত়্ীং মন্্ৈস্তং 
রাক্ষসাত্মবজং। ববস্কোলিখ্য বন্থধাং সকুশেনাথ পাঁণিনা ॥ ৩৯ ॥ এতন্মিনস্তরে প্রাপ্তা শুর্পাক্ষী 
বিগ্রবালকং। অন্তপ্ধানং গত ভূমৌ : গৃহে চিক্ষেপ দূরতঃ॥ ৪০ & স ক্ষিগ্তমাত্রং জগ্রহ 
কোশকারস্ত পুন্রকং। সা চাভ্যেত্য গ্রহীতুং দ্বং নাশকড্রাক্ষপী ম্মতং)৪১॥ ইতশ্চেত্শ্চ 
বিভ্রষ্ঠা সা তর্তারমুপাগত1 । কথয়ামাস যদ্থ তং স্বকীয়+য্মজহারণং ॥ ৪২ ॥ এবং গতায়াং রাক্ষস্যাং 
ব্রাহ্মরণেন মহাত্বনা। স রাক্ষসশিগুব্রন্ষধন ভার্ধ্যাইয় বিনিবেদিতঃ ॥৪৩॥ কপিলায়'ঃ 
সবৎপায়াঃ পিত্রাত্বনয়ন্তঃ1। দর্না সংতোষিতো্যর্থং ক্ষীরেণেক্ষুরসেন চ ॥ ৪৪ ॥ দ্বাবেব বর্ধিতৌ 
বালৌ সংজাতো সপ্তবার্ষিকৌ। পিত্রা চ কৃতনামানলৌ নিশাকরদিবাকরৌ ॥ ৪৫ ॥ নৈশাচরি- 
দ্দিবাকীর্তিনিধাকীর্ভিং স্বপুত্রকঃ। তয়োশ্তকার বিপ্রৌসৌ ব্রতবন্ধক্রয়াং ক্রমাৎ ॥ ৪৬) 
ব্রতবন্ধে কৃতে বেদ' পপাঠাসৌ দিবাকরঃ | নিশাকরে1 জড়তয়া ন পপাঠেতি নঃ শ্রুত*॥ ৪৭ ॥ 
তং বান্ধবাঃ স্বপিতত্জোৌ মাতা ভ্রাতা গুরুস্তথ|। পর্ধ্যনিন্দংস্তথান্তে চ জন] মলয়বাঁ সন? ॥ ৪৮ ॥ 

ততঃ স পিত্র! কুদ্ধেন ক্ষিপ্ত কৃংপ নিরূদকে | মহাশিলাং তছুপরি পিতা তস্যাথ ব্যক্ষিপৎ ॥ ৪৯ ॥ 
এবং ক্ষিপুত্তদা! কুপে বহুবর্ষগণান্ স্থিতঃ। তন্বান্ত্যামলকীগুল্মঃ পোঁধায় ফ্লনোভবৎ | ৫০ | 
ততো দশন্ু বর্ষেষু সমতীতেষু ভার্গব। তস্য মাতাগমৎ কৃপং তমপশ্তুচ্ছলান্বিতং॥ ৫১॥ স! 

সা শ্পাাা সা" পপর... প্র এর. রর 

এঁ শিণু স্বকীয় তনযঠ়ের নদৃশ বর্ণরূপাদসম্পন্ন । তন্দর্শনে নিজ পত্তীকে হাশ্য করিয়া, ব'লতে 
লাগিলেন ।। ৩৭॥ অয়ি ধর্িষ্ঠে! ইহার শরীরে &সম্প্রতি ভূতাবেশ হইয়াছে । কোন স্বরূপী 
আমাদিগকে [ছলন। করিবার জন্য পূর্থবীতে অধিষ্ঠান করিয়া ছ।॥৩৮॥ প্রত্বীকে' এইরূপ 

কহিয়া, তিনি মন্ত্রপ্রয়োগসহকারে রাক্ষসনন্দনকে নকুশ পাণি দ্বার! বসুধাসমুলেখনপুরঃদর বন্ধন 
করিলেন || ৩৯ ॥ এই অসয়ে শূর্পাক্ষী তথায় সমাগত হইয়া, অন্র্হিত থা.কর়া, দূর হইতে 
ব্রাহ্মাণব'ন্ককে গৃহমধ্যে ফেলিয়। দিল || ৪০ কোঁশকার ক্ষিগুমাত্র বালককে গ্রহণ করিলেন । 
কিন্তু রাক্ষনী অভ্যাঁগত হইয়া, আপনার শিশুকে গ্রহণ করিতে গ্ারিল না॥। ৪১॥ ইতস্ততঃ 
বিভ্রষ্ট। হইয়!, ভর্তার সকাশে গিয়া, শ্বকীয় পুত্রহথারণ ইন! নিবেদন করিল ॥ ৪২। 

রাক্ষসী প্রস্থান করিলে, মহাত্মা কোশকার রাক্ষ সশিশুকে ভার্ধযার হস্তে ন্যস্ত করিলেন ॥৪৩॥ 
অনস্তর তিনি আপনার পুত্রকে সবৎ্স1 কপিলার ইক্ষুরসবৎ স্ুম্বাছু ক্সীর ও দধি দ্বারা অতিমাত্র 
সম্ভোধিত করি'লন।॥ ৪৪ ॥ উভয় বালক্কই এইরূপে বর্ধিত হইয়।, সগুবর্ধে উপনীত হইল। 
পিতা কোশকার তাহাদের নাম যথাক্রমে নিশাকর ও দিবাকর রাখয় দিলেন ৪৫ ॥ তন্মধ্ো 

নিশাচরনন্দন দিবাকর ও শ্বকীয় পুত্র নিশাকর নামে বিখ্যাত হইল। কো"ক'র ক্রমানুসারে 
তাহাদের উভয়েরই ব্রতবন্ধ বিধান করিলেন ॥ ৪৬॥ ব্রতবন্ধ বিহিত হইলে, দিবাকর বে 
পাঠ করিতে লাগিল । কিন্তু নিশাকর জড়তাবশতঃ তাহাতে সমর্থ হইল না) আমর এইরূপ 
শুনিয়াছি ॥॥ ৪৭ তন্দর্শনে তাহার পিতামাতা, ৰান্ধববর্ণ, ভ্রাতা, গুরু ও মলয়বাপী অন্যান্য 
ব্যক্তিগণ, সকলেই তাহার নিন্বা করিতে লাগিল ॥ ৪৮ ॥ তখন পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া, তাহাকে 
জলশৃন্ভ কৃপমধ্যে ফেলিয়া দিলেন । এবং তাহার উপরি মহাশিল। চাপাইয়৷ রাখিলেন ॥ ৪৯! 

এইরূপে কৃপে নিক্ষিগু হইয়া, সে বছবর্ধগণ 'অবস্থিতি করিল। তথায় যে অ।মলকীগন্ম 
ছিল, তাহাই তাহার পোবণার্থ ফপিত হঙ্বঁল।। ৫০1 হে ভার্গব!| অনস্তর দশবর্ষ অতীত 
হইলে, তীয় জননী কৃপে গমন করিয়া, তাহায়ে শিলাদ্িত অবলোকন করিলেন ॥ ৫১॥ তিনি 



৯১ম। অধ্যায়ঃ | ] বামনপুরাণমৃ | ৪১৩ 

দৃ1 নিচিতং কূপে শিলয়। গিরিকরয়1। উচ্ৈঃ প্রোবাচ কেনেয়ং কৃপোপরি শিলা কৃতা ॥ ৫২ ॥ 
কৃপান্তস্থঃ স্থতো বাণীং ক্রত্ব! মাভূর্নিশাকরঃ। প্র্ছান্ব দত্ত! তাতেন কৃপোপরি শিল1 ত্বিয়ং ॥৫১|। 
সাতিভীতাব্রবীৎ কোদি কৃপাত্তস্থোহডু হন্বরঃ | সোপ্যাহ তব পুক্রোন্মি নিশাকর ইতি শ্রুতঃ || ৫৪। 
সাত্রবীতনয়ে! মেস্তি নায় খাতে] দিবাক্করঃ। নিশাকরেতি নায়। চন কশ্চিতনয়োক্তি ম ॥৫৫॥ 
নচ তৎ পূর্বচরিতং মাতৃর্নিরবশেষত£। কথর়ামাস পুত্রোপৌ যদ্ধ তং পর্বমের হি ॥ ৫৬ 
সা করবা তাং শিলাং স্থত্রঃ মমুৎক্ষপ্যন্ততোহক্ষপৎ।| ৫৭11 স তু কৃপাৎ্ সমুত্বীর্ধ্য মাতুঃ 

পাদৌ ববনা চ। ততভ্তমাদায় সুতং ধর্িষ্ঠ। পতিমেত্য চ। কথয়ামাস তৎসর্বং চেষ্টিতং 
বস্থৃতদ্য চ।। ৫৮ ততো পৃচ্ছ'দ্বপ্রোহসৌ কিমিদগ্তাত কারণম্। নোক্বান্ যন্তবান্ 

পূর্ব্বং মহৎ, কৌতৃহলং মম | ৫৯।। তচ্ছ্ত্ব। বচনং ধীমান কোশকারং দিজোত্বমং। গ্রাহু 

পুত্রোতুতং বাক্যং মাতরং পিতরং তথ '। ৬৯ ॥ 
নিশাকর উবাঁচ। শয়ভাং কারণং তাত যেন মুকত্বমাশ্রিতং। ময়] জড়ত্মনঘ তথান্বতবং 

্বচচ্ষুষ] ॥ ৬১॥ পূর্ব্মাসর্মহং বিপ্র কুলে বৃন্দ।রকদ্য ভু। বৃষাকপেশ্চ তনয়ো মালাগর্ভলমু- 
ত্তবঃ ॥ ৬২ ॥ ততঃ পিতাপাঠয়ন্মাং শান্ত্রং ধর্ার্থামদং। মোক্ষমার্গপরস্তাত সেতিহাপং ক্রুতিং 

তথ ॥ ৬৩॥ পোহহস্তাত মহাজ্ঞানী পরপারবিশ|রদঃ। জাতো। “মদাংধস্তেনাহং ছুকশ্মীতি- 

রতে।হভবম্ ॥ ৬৪ ॥ মদাৎ সমতবঙ্লোভস্তেন নষ্ট। প্রগল.ভতাঁ। বিবেকে। নাশিমগমন্নদে। 

মে মোহমাগভঃ ॥ ৬৫ ॥ মূঢুভাবতয়। চাথ জাতঃ পাপরতোশ্ল্মহং | পরদারপরার্থেধু সদা নম 

তাগারে গিরিক্ল্প শিল। বার! সন্গিচিত দর্শন করিয়া, উচ্ছৈঃন্বরে বলিতে লাগিগেন, কে'ন্ ব্যক্তি 

এই কৃপোপরি শিল1 নিক্ষেপ করিয়াছে || ৫২ ॥ 
নিশাকর কৃপমধ্যে থ কিয়, জননীর বাণী শ্রবণ করিয়া, কহিতে লাগলেন, অন্ব! পিত! 

কুপোপরি এঈরূপে শিলা স্থাপন করিয়াছেন | ৫৩ 
্রাহ্মণী ভীত হইয়া, কহিলেন, কে তুমি কৃপাস্তরে থাকিয়া, অস্ভুতস্বরে উত্তর করিতেছ? 
নিশ।কর কহিল, আমি আপনার পুল্র;ঃ আমার নাম নিশাকর ॥ ৫৪ | 
্রাঙ্মণী কহিলেন, আমার যে পুভ্র আছে, তাহার নাম দিবাকর । নিশাকরনামে ত আমার 

কোন পুত্র নহি ॥ ৫৫ ॥ 

তখন নিশাকর পূর্বে য'হা ঘটিয়াছিল, নিরবশেষে দেই প্রাচীন বৃত্বাস্ত তাহার নিকট কীর্তন 
করিল। ৫৬॥ সুত্র শর্দিষ্ঠ শ্রবণ করিয়া, শিলাসমুতক্ষেপণপুর্ববক অন্প্ত নিক্ষেপ করিলেন 8৫৭1 
তখন নিশ.কর কৃপ হইতে সমুভ্তীর্ণ হইয়া, জননীর পণ্য বন্দন| করিলে, তিনি তাহারে গ্রহণ 
করিয়া, শ্বামীর সকাশে আসিয়া, আপনার পুত্রের সমুদায় চেিত বর্ণন করিলেন || ৫৮॥ 
অন্তর বিপ্র তাহারে দ্িজ্ঞাসা করিলেন, ভাত! &ইরূপ ঘটনার কারণ কি? তুমি ত পূর্বে 
বল নাই, এই কারণে শুনিখার জন্ভ পরম কৌতৃহল উপস্থিত হইয়।ছে ॥ ৫৯। 

ধীমান্ নিশাকর পিতা! কোশকারের বচন শ্রবণ করিয়া, পিতামাতা উভয়কেই অদ্ভুত বাক্যে 
বলিতে লাগিলেন ॥। ৬ ॥ তাত! যেকারণে আম অন্ধ, মুক ও জঙ়ন্ব প্রাপ্ত হইয়াছি, শ্রবণ 

' করুন ॥ ৬১1 হেঅনঘ! আমি পূর্বদ্গন্মে বৃন্দারজবংশে বৃষাক'পর পুক্ররূপে মালার গর্ডে 
সমুস্তূত হইয়াছিলাম ॥ ৬২॥ পিতা আথারে ধর্মার্থচামপাধক, অপবর্গবিষরক, শ্রুতি ও ইতিহাস- 
শর পাঠ করাইলে ॥৬৩।॥ আমি মহাজ্ঞানী ও পরপারবিশারদ হইয়া উঠিলাম। এবং 
তশ্নিবন্ধন মদান্ধ ও ছুফর্ম্মে অভিরত হইলাম! ৬৪ ॥ মদ হইতে আমার লোভ জন্মিল। 
লোভবশে আমার প্রগল্ভত! বিনষ্ট ও ৰিবেকও ত্রষ্ট হইরা! গেল । তখন আমার মদ মোহে পরিণত 
হইল || ৬৫ ॥ মৃড়ুতাববশতঃ আমি পাপরত হইয়া পড়িলম। পরদার ও পরধনে আমার 
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মানসং স্থিতং ॥৬৬॥ পরগারাভিমর্শিত্বাৎ পরার্থহয়ণাদপি। মৃতো হান্বংধনেনাহং নয়কং 
রৌরবং গতঃ ॥ ৬৭॥ তক্মাঘর্ষলহত্রান্তে ভুক্তশিষ্টে তদাগসি। অরণ্যে মুগহা পাপঃ নঞ্জাতো- 
হহং মবগাখিপঃ &৬৮॥ ব্যাম্ত্ত্বে সংস্থিতন্তাবদ্বদ্ধঃ পঞ্জরগঃ কৃতঃ | নরাধিপেন বিভুন1 নীতশ্চ 
নগরং দ্বিজ ॥ ৬৯॥ বদ্ধন্য পঞ্জরস্থ্য ব্যান্ত্েপি স্থিতস্যচ। ধর্ার্থকামশাজাণি প্রতাভাসম্ত 
সর্বাশঃ ॥ ৭৯ ॥ ততো! নৃপতিশার্দ,! লো গদাপাণিঃ কর্দাচন। একবস্ত্পন্নীধানো নগরা ন্নর্যযৌ 
বহিঃ ৭১॥ তদ্য তার্যাজিত। নাম রূপেখা প্রতিম। ভুবি। সা নির্থত ভর্তরি তু মমাস্তিকমুপ?' 
গতা ॥ ৭২ ॥ তাং দৃষ1 ববৃধে চিত্তে পূর্বাভ্যাসান্মনোভবঃ | যখৈব কামশাঘ্রেষ ততোহহমব- 
দ্্চ তাং ॥ ৭৩॥ রাজপুত্রি স্থকল্যাণি নবযৌবনশাপিনি | চিত্তং হি থে ভীরু কোকিলাধ্ব- 
নিন যথা ॥ ৭৪ & নস! তদ্চচনমাকর্ণ্য প্রোবাচ ভন্ুমধ্যসা। কথমেবাবয়োবর্াান্র বৃতিষে।গ 

উপেষ্যতি ॥ ৭৫ ॥ ততোহমব্রবস্তাত রাজপুত্রীং ্থমধ্যমাং। দ্বারমুদ্ঘ।টয় স্বাদ্য নির্গমিষ্যামি 
সত্বরম্॥ ৭৬॥ সাপ্যত্রবীদ্দিবা ব্য!ঘ্র লোকে!ইয়ং পরিপন্তাতি। রাত্রাবুদ্ঘটর়িষ্যামি ততো রংস্তাব 
চেচ্ছয়া ॥ ৭৭ ॥ তামেবাহছমবোচং বৈ কাঁলক্ষেপো ন মে ক্ষমঃ।' তন্মাহুদ্ঘটয় দ্বারং মাং 

বন্ধাচ্চ বিমোওয় | ৭৮।| ততঃ সাপি বরশ্রোণী দ্বারমুদ্ঘটয়াঞ্চক্রে । উদঘাটিতে ততে। দ্বারে 
নির্থতে।২হং বহিঃ ক্ষণাঁ ॥ ৭৯ ॥ নিগড়াদয়শ্ঠ পাশাশ্চ ছিন্ন বলবা! ময়া। সা তদা নৃপতে- 

মন সর্বদাই সংপক্ত রহিল ॥| ৬৬॥ এইরূপ পরদারপরাঘর্শন ও পরন্বাপহরণপ্রযুক্ত উত্বন্ধনে 
প্রাণত্যাগ করিয়া, আমি রৌরবনরকে প তত হইলাম || ৬৭ ॥ বর্ষসহত্পর্য্বসানে এ পপ 
ভুক্কশিষ্ট হইলে, আমি মুগাত্ধপ হইয়া, অরণ'মধ্যে পাপরৃত্তিনন অনুদরনপ্রসঙ্গে মৃগদকল হত্য] 
করিতে ল গিলাম॥। ৬৮ ॥ অনস্তর ব্যান্রযে'নিতে গমন করিলে, বন্ধ ও পঞ্জরগত হুইলাম। 
হেত্ধিজ! তরবস্থায় কোন বলশালী রজ। আমারে নিঙ্জনগরে লইয়া গেলেন ॥ ৬৯ ॥ এইরূপে 
ব্য/ত্র হইয়া, বন্ধ ও পঞ্জরগত হইলে, ধর্মার্থকামশান্্ররকল সর্বতোভাবে আমার প্রতিভাত 
হইল ॥ ৭০ ॥ 

অনন্তর সেই নৃপতিশার্দুল্ল কোন সময়ে গদাপাণি হইয়া, এক বন পরিধান করিয়া, নগরী 
হইতে বিনির্গত হইলেন ॥ ৭১ ॥ তীয় ভার্ধ্যার নাম অজিতা। পৃথিবীতে তাহার রূপের 
তুগনাই হয় না। ভর্ত। নির্গত হইলে, তিনি আমার অস্তিকে উপগত হুইলেন।।৭২॥ ত্বাহাকে 
দর্শন করিয়া, পর্বাভ্যালবশে মদীয় চিত্তে মনোভবের আবির্ভাব হইল । কামশান্ে আমার 
যেরূপ পারদর্শিত। ছিগ, তদন্ুপারে তাহারে বলিতে লাগিলাম, অফ়ি নবযৌবনশ।লিনি স্ুক- 
ল্যাণি রাঙ্জননিনি ! কোকিল! যেমন কলধবনি দ্বার। মন হরণ করে, তন্রুপ তুমিও আমার 
চিত্ত হরণ করিতেছ।। ৭৩ ॥ ৭৪9 ॥ 

সেই তঙ্জমধ্যমা এই কথা গুনিয়া, উত্তর করিল, ব্যান! কিরূপে আমাদের উভয়ের 
রতিষে|গ উপাগত হইবে ?11 ৭৫॥ 

তখন আমি সেই হ্থুমধ্যমা রাজপুত্রীকে কহিলাম, তুমি দ্বার উদঘাটিত কর, আমি সত্বরে 
নির্গত হইব || ৭৬ ॥ 

সে কহিল, ব]া্র| দিবাতাগে লোকসকল দেখিতে “পাইবে । অতএব, “রাত্রিতে উদঘাটন 

করিব। তখন ইচ্ছাছুসারে উভয়ে বিহার করা যাইবে ॥ ৭৭ ॥ 
আমি কক্লাম, আমার আল্ন ক।লক্ষেপ সহা হইতেছে না। অতএব, দ্বার উদঘাটন ও 

আমারে বন্ধন হইতে মোচন কর ॥ ৭৮ ॥ 
এই কথায় সেই বরশ্রোণী দ্বার উদঘাটন করিল। দ্বার উদঘাটিত হইলে, আমি ততক্ষণে 

বহির্গিত হইলাম ॥ *৯॥ আর্মি অতি বলি ছিলাম। পাশ ও নিগড় প্রভৃভি সমস্তই ছিন্ 



৯১ম, অধ্যায়ঃ 1] বামনপুরাণম্। ৪১৫ 

ভার্ষা গৃহীতা রংতুমিচ্ছতা ॥৮* ॥ ততো দৃষ্টোহশ্মি নৃপতেন্ত্যিরতূলবিক্রমৈঃ | শঙ্রহন্ৈঃ 
সর্বতশ্চ তৈরং পরিবেষ্টিতঃ ॥ ৮১ ॥ মহাপাশৈঃ শৃঙ্খলাভিঃ সমাহত্য চ মুদগরৈঃ | বদ্ধস্তান- 
ব্রবং মৈবং মাং হস্তংখ্রমর্থত || ৮২ ॥ তে চ মত্বচনং শ্রত্বা মামেবং রজনীচরং। বটবৃক্ষে লমু- 
ঘধ্যাখাত্তয়ন্বৈ তপোধন || ৮৩ ॥ ভূয়ন্ততশ্চ নরকং পরদারনিষেবণাৎ। গতে| বর্ধপআন্তে 

জাতোহং শ্বেতগর্দভঃ | ৮ও ॥ ব্রাশ্মধদ্যাগরিবেশ্তদ্য গৃহে বহুকলত্রিণঃ ৷ তত্তরাশি সর্ববিজ্ঞানং 
প্রক্ষ্যতাসত মে তদা॥॥৮৫।| উপবাহঃ কৃতশ্চাম্মি দ্বিযোধিত্তিরাদরাৎ। একদা] নবরাীয়। 
ভার্ধ/ তস্যাগ্রজন্মনঃ ॥ ৮৬॥ বিমতিনামতঃ খ্যাত গন্তমৈচ্ছদগ্তে পিতুঃ॥ তামুবাচ প্তিগচ্ছ 
আরুহৈনঞ্চ গর্দভং ॥ ৮৭॥ মাসেনাগমনং কার্ধ্যং ন স্থেযে পরতস্ততঃ। ইত্যেবমুক্তা স| 

ভর্ত1 তন্বী চারুহা গার্দ ভং ॥ ৮৮ ॥ বন্ধনাদবমুচ্যাথ জগাম ত্বরিত| মুনে । ততোর্দপথি স! তন্বী মৎ- 
ৃষ্ঠ'দবরুহ বৈ ॥ ৮৯॥॥ অবতীর্ণ! নদীং স্বাতুং স্থরূপামার্দবাসসং । সর্ৈর্গিরূপবততীং দৃষ্ট? 
তামহ্মাদ্রবং ॥ ৯৯ ॥ মা চাভিহৃতা তূর্ণং পতিতা পৃথিবীতলে । তদ্যা উপরি ভে। ভাত 
পতিতোহং তদাতুরঃ ॥| ৯১ ॥ দৃষ্টোহভবন্তদ। ত্য] নৃণা! তদনুদারিণ।। তদোদ্যম্য সযষ্টিং 

মাং সমধাবত্বর[ন্িতঃ || ৯২।| তত্তধাতাঁং পরিিত্যজ্য প্রদ্রতো। দক্ষিণামুখঃ। ততোহভিত্রবত- 
্তর্ণং থলীনরলন] মুনে ॥ ৯৩ ॥ সমালন্লা তদ। ব্রন্ন্ মমাপৌ প্রাণনাশনে | তত্রাসক্তদ্য 
ষড়াত্রাদভূন্মে জীবিতক্ষমঃ || ৯৪।। ততোম্মি নরকং ভূয়স্তম্মানুক্তে!হ ভবং শুকঃ| মহারণ্যে ততো] 

ক:রয়। ফেলিলাম । এবং বিহারবাসণায় সেই রাজভার্যারে গ্রহণ করিলাম || ৮০ ॥ রাজার 
অতুলবিক্রম ভূত্যগণ আমাকে দেখিতে পাইয়া, সকলেই শন্ত্রহস্তে জামার চতুর্দিক পরিবেষ্টন 
কারল।।৮১ ॥ অনস্তর মুদগর দ্বারা আহত করিয়1, মহাপাঁশ ও শৃঙ্খলাসমূহে বন্ধ করিলে, 
আমি তাহাদিগকে প্রতিষেধ করিয়। বলিলাম, আমকে তোমর। বধ করিও ন। 4৮২ ॥ 

হে তপোধন! তাহার আমার কথ! শুনিয়া, আমাকে বটবৃক্ষে উদ্দ্ধ করিয়া, মারিয়। 
ফেলিল ॥ ৮৩ ॥ আমি পরদারনিষেবণপ্রযুক্ত পুনরায় নরকন্থ হুইল ম। বর্ধপহশ্রপর্ধ্যবসানে 
শ্বেতগর্দভ হইয়া, জন্মগ্রহণ করিলাম ॥৮৪ ॥ তর্দবস্থায় বহুকলত্রী অগ্রিবেশ্তন'মক ব্রাহ্মণের 

গৃহে অবস্থিতি করতে লাগিলাম। তৎ্কালে পূর্বার্জিত জ্ঞান আমার প্রতিভাত হইরা 
উঠিল ॥ ৮৫॥ দ্বিজযেিদ্গণ আদর করিয়া, আমারে উপবাহাপদ্দে নিযোজিত করিলেন। 
একদ| সেই ব্রাহ্মণের বিমতি নামে বিখাতা, নবরাষ্ট্রদেশীয়। পড়ী ॥৮৬৪॥ পিতৃগেছে গমন 

করিতে উৎস্থক হইলেন। পতি তাহাকে কহিলেন, এই গর্দভে আরোহণ কর ॥ ৮৭ ॥ এক 
মাসের মধ্যেই আগমন করিবে । তাহার অধিক থাঁকিও ন1। স্বামী এইরূপ বলিলে, সেই 
তন্বী গর্দভে আরোহণ করিঘ়1 ॥ ৮৮ ॥ তাহাকে বন্ধন হইতে মোচনপুর্বাক সত্বরে প্রস্থান 
করিলেন। অনন্তর অর্ধপত্র অতিক্রান্ত হইলে, তিনি আমার পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়! ॥ ৮৯ ॥ 
নর্দীতে স্নান কৃৰিবার জন্য নামিলেন। সেই স্রূপা আর্বন্ত্া হইলে, তাহাকে সর্বাঙগ ম্বন্দরী 
দর্শন করিয়া, আমি আক্রমণ করিলাম ॥ ৯০ ॥ তিনি মৎকর্তক অভিহ্থত হইয়া, 
তৎক্ষণাৎ পৃথিবীপৃষ্ঠে পড়িপ্া গেলেন। তাত! তখন আম আতুর হইয়া, তাহার উপরি 
পতিত হইলাম ॥ ৯১॥ তদীয় অনুসারী লোক আমাকে তদবস্থ দর্শন করিয়া, যষ্টি উদ্যত করত, 
ত্বরিতপর্দে আমার উদ্দেশে ধাবমান হইল ॥ ৯২॥ তাহার ভয়ে আমি ব্রাঙ্মণভার্ধ্যাকে পরি- 
ত্যাগ করিয়া, দক্ষিণামুখে দ্রুতবেগে গমন করতে লাখিলাম। নবেগে গমন করিতে লাগিলে, 
খলীনরসন! লত্বরে অমর প্রাণনাশনে সমাদন্ন হইল। ভাহ!তে আলক্ত হওয়াতে ছয় রাত্বির 

মধ্যেই আমি লোকলীলা সংবরণ করিলাম । ৯৩1 ৯৪ এবং পুনরায় নরকে পতিত ও তাহা 
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বন্ধঃ শবয়েণ ছর়াত্বনা || ১৯৫।। পঞ্জরেছুষ্ঠস্য বিক্রীতো। বণিকৃপুত্রায় শালিনে। তেনাপ্যন্তঃ পুর- 
তরে যুবতীনাং সমীপতঃ ॥। ৯৬।। সর্বশাধ্রবিদিত্যেব দোবদ্শ্চেত্যবস্থিতঃ। তত্রাসতস্তরুণ্যন্ত' 
গুদনাদিকলাদিভিঃ ॥ ৯৭।। পকৈশ্ত দাঁড়মফলৈঃ পোষয়ঙ্্যো দিনে দিনে । একদ| পদ্ম- 
পত্াক্ষী স্টীম। পীনপয়োধর] ॥॥ ৯৮ ।। নায়। চন্দ্রাবলী নাম সমুদ্গৃহাথ পঞ্জরং || ৯৯। মাং জগ্রাহ 
হুচার্কার্জী করাভ্যাং চারুহাপিনী । চকারোপরি পীনাভ্যাং ্তনাভ্যাং সা তদাচ মাং ১০০॥ 
'ততোহং কৃতবান্ ভাঁবং তন্তাং বিলসিতৃং প্রবন্ ॥। ততোন্ুপ্রংমানোহং হাঁরে মর্কটবন্ধনে 7 ১০১ ॥ 
তত্রাহং পাপলংযৃক্তো মৃতশ্চ তদ্নস্তরং | ভূয়োপি নরকং ঘোরং প্রপন্নো-ল্ম স্থতুমতিঃ ॥ ১০২ ॥ 
তম্মান্মূতে। বুষত্বং চ গতশ্চাগা লপক্কণে । স চৈকদ। মাং শকটে নিযুজ্য স্বাং বিলাসিনীং ॥ ১০৩ ॥ 
সমারোপ্য মহাতেজ! গন্তং কৃতমতির্বনং। তত্রাগ্রতঃ স চাগ্ালো গতঃ সা চাস্য পৃষ্ঠতঃ ॥ ১০৪ ॥ 
গায়স্তী যাতি তচ্ছত্বা জাতোহহং ব্যধিতেন্দ্িয়ঃ। পৃষ্তত্ত সমালোক্য বিপধ্যস্তথা পুত: ॥ ১০৫ ॥ 
পতিতে1 ভূমিমগমং ক্ষণেন ক্ষণবিপ্রমাৎ্। যোক্তেণ বদ্ধ এবাম্ম পঞ্চত্বমগমং ততঃ ॥ ১০৬ ॥ 

তৃয়ো নিমগ্নে! নরকে দশবর্ষশতান্তহং । জাতব্তব গৃহে তাত সোহহুং জ।তিমন্থল্মরন্। তাবক্তযে- 
বাদ্য জঞ্গানি স্মরামি চানুপূর্বশঃ 1 ১৭ ॥ পুর্ববাভ্যালাচ্চ শাম্ত্রাণাং রচনং চাগতং মম। তদহুং 

জ্ঞাতবিজ্ঞানে! নাচরিষ্যে কথঞ্চন ॥ ১*৮৪॥ পাপানি ঘোররূপাণি মনসা কন্ম্মণা গিরা। শুভং 
বাপ্যগুতং বাঁপি স্বাধ্যায়ং শান্রজীবিকাং ॥ ১০৯ ॥ বন্ধনং বা বধে] বাশি পুর্ব।ভ্যাসেন জায়তে। 
জাতিং যদ! পৌঁর্বিকীস্ত স্মরতে তাত মানবঃ। তদা স তেভাঃ পাপেভে) নিবৃত্তিং হি 

হইতে উন্মুক্ত হইয়া, মহারপ্যে শুকরূপে সমুভূত হইলাম। ছুরাম্মা শবর আমারে বন্ধন ॥ ৯৫1 
ও পিঞ্জরে স্থাপন করিয়া, কে'ন ধনশালী বণিকৃপুত্রের নিকট বিক্রয় করিল। সেই বণিকৃপুত্র 
অস্তঃপুরমধ্যে যুবতীগণের সমীপে ॥৯৬& আমাকে দর্বশানত্রবিৎ ও দেযত্র, জ্ঞান করিয়া, 
রাখিয়া দিল। তথায় অবস্থিতিনম,্য় তরুণীগণ ফলাদি ও ওদনাদি। ৯৭ ॥ এবং পক দাড়িম্ব 
ফল প্রদানপূর্ব* প্র'তদিন পোষণ করিতে লাগিল। একদ। পন্পপত্রাক্ষী, শ্তামা, গীনপ-য়া- 
ধয়া॥ ৯৮॥ ন্ছশ্রোণী, তন্থমধ্যা, প্রিয়, শুভ। ও চন্ত্রাবলীনাক্ী বণিকৃপুতী পঞ্জর ॥৯৯| সমুদ্ব- 
গ্রণপূর্র্ক আমারে লইর়া, পর়োধরেন্র উপরি স্থাপন করিল'। ১০*॥ তখন আমি প্রত 
গতিসহকারে তাহাতে বিহার করিবার জন্য কৃতমতি হইলাম। ততন্লিবদ্ধন, ত।হার মর্কটবন্ধন 
হারয্তিতে অন্ুপ্রত হওয়াতে ।। ১০১ ॥ পাপাস্বা (মার মৃত্যু হইল। পুনরায় সুছূর্শ ত আমি 
ঘোর নরকে পতিত হইলাম ॥ ১০২॥ তাহ! হইতে উন্মুক্ত হুই্য়া, শবরালয়ে বুষরূপে জন্ম গ্রহণ 
করিল।ম। সেই শবর একদা] আমাকে শকটে নিযোজিত ও ন্বীয় বিলা'সনীকে ॥ ১*৩ | 
আরোপিত করিয়৷ মহাতেজে অরণ্যগমনে ক্ৃুতমতি হইল । সে অশ্রগত হইলে, তদীয় বিলা।সনী 
পৃষ্ঠদেশ আশ্রয় করিয়া চলল ॥ ১৪ ॥ যাইবার সময় গান করিতে লাগিল। তাহ! শুনিয়! 
আমার ইন্তরিয় ব্য.ঘত হুইয়। উঠ্টিল। তৎক।লে পৃষ্ঠদেশ দর্শন করাতে, বিপর্যস্ত ও আপ্লুত (১০৫। 
এবং তশ্লিবন্ধন ভূমিতলে তৎ্ক্ষণে পতিত হইলাম । অধিমাত্র ভ্রম উপস্থিত হইল। তখন 
যোক্ত বন্ধ হইয়।ই, পঞ্চত্ব লাভ করিলাম ॥ ১০৬. পুনরায় নরকে নিমগ্র ও দৃশবর্ষশতপর্য.ব- 
সানে ভবদীয় গৃহে জাতিন্মর হইয়া জন্মিলম। তাত! ততৎ জন্মপরম্পরা আন্গপূর্ববক্রমে 
আমার মনে হইতেছে ॥ ১০৭ || পূর্ব।ভ্যাপবলে শান্ত্রবচনও আমার সমাগত হইয়াছে । বৎ- 
প্রঙাবে আমিজ্ঞাঙবিজ্ঞান হইয়াছি। কোনরূপে মন, বাক্য ও কম্ম হার। ঘোররূপ পাপসকলের 
অনুষ্ঠান করিব না। শুভ, অশুভ, স্বাধ্যার, শান্ত্র্জী।বক1 | ১০৮ ॥॥ ১০৯ ।। বন্ধন, বধ এই 
সমস্তই পুর্বাভ)সবশেই সংঘটিত হয়। লোকের যখন পৌর্বিকী জাতি স্থতপথে মমুদিত হইয়া 
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করষ্/তি। ১১০ ॥ তস্মান্তবিষ্যে শুভবর্ধনায় পাঁপক্ষয়ায়াথ মুনে ছারণ্যং | ভবান্ দ্দিবাকীর্ডিমিমং 
ন্ুপুত্রং গৃহস্থধর্শে বিনিযে!জয়ম্ব ॥ ১১১ ॥ 

বলিরুবাচ। ইত্যেবমুক্তঃ স নিশাকরশ্ুদ। প্রণম্য মাতাপিতরৌ মহর্ষে। জগাম পুণ্যং 
সদনং মুরারেঃ খ্যাতং বদর্ধ্যাশ্রমমাদ)মৈশং ॥ ১১২॥ এবং পুরাভ্যাসরতন্ত পুংদে। ভবস্তি 
দানাধ্যয়নাদিকানি। তস্মাৎ্ পূর্বং দ্িজবর্ধ্য বৈ ময়! ত্বভ্যন্তমাসীশ্ল তু তে ব্রবীমি ॥১১৩॥ 
দানং তপো বাধ্যয়নং মহর্ষে স্তেয়ং মহাপাতকমগ্রিদদাহঃ|। জ্ঞানানি চৈবাভ্যসনাচ্চ পূর্বং ভবস্তি 
ধর্ম এধশাংস নান্যথা ॥ ১১৪ ॥ ইত্যেবমুক্ত।| বলবান্ স শুক্রং দৈত্যেখ4ঃ ম্বং গুরুমীশিতারং। 
ধ্যায়ংস্তদ1 তং মধুকৈটভারিং নারারণং চক্রগদাসিপাণিম্॥ ১১৫।॥ 

ইতি শ্রীব,মনপুরাণে শুক্রবলিলংবাদে। নামৈকনবতিতমোহ্ধ্যায়ঃ || ৯১ ॥ 

দ্বিনবতিতমোধধ্যায়ঃ | 

পুলন্ত্য উবচ। এতশ্মিন্রস্তরে প্রাপ্ডে। ভগবান্ বামনাকৃতিঃ। ষজ্ঞবাটপশীপে ল উচ্চেবচনম- 
ব্রবীৎ ॥১॥ ও কারপূর্বাঃ শ্রুতয়ে। মখেহম্মিংন্তিষভ্তি রূপেণ তপোধনানাং। যকজ্ঞেহশ্বমেধঃ 
প্রবরঃ ক্রতুনাং যুক্তং খখ। গ্য।ৎ কুরু দৈত)নাথ ॥২॥ ইথং বচনমাকর্ণ্য দানবাধিপাতধ্শী। 
স।ধপাত্রঃ সমভ্য।গদুযত্র দেবঃ স্থিতোহভবৎ ॥৩॥ ততঃ মন দেবদেবেশং পুজয়িতা বিধানতঃ। 

প্লোবাচ ৬গবন্ ত্রথি কিং দগ্মি তব মানদ৪॥ ততোত্রবীন্মধুরিপুর্ৈত্রাজং তমব্যয়ঃ। 

থাকে, তখন তত্তৎ পাপ হইতে নিবৃত্ত হওয়া তাহার অবগ্ত কর্তব্য ॥ ১১০।। এই কারণে 
আমি শুভবদ্ধন ও পাপক্ষয় সমুত্তাবনার্থ অরণ্য গমন করিব। আপান এই ন্থুনগ্তান দিবাকরকে 
গৃহস্থধন্মে নিয়োজিত করুন ॥ ১১১ | 

বলি কহিলেন, মহ্্ষে! নিশকর এইপ্রপ বাগৃবিস্ঠ/সবিধানানস্ত্র পিতাঁমাতা উভয়কে 

প্রণাম করিয়া, ভগবান্ নারায়ণের আশ্রিত, ্ুবিখ্য/ত, আদ্য, এঁশ বদ'রকাশ্রমে গমন কার- 
লেন ॥ ১১২।॥। এইরূপে পূর্ব[ভ্যাসরতিবশেই লোকের দানাধ্যয়নাদি সংঘটিত হইয়। থাকে। 

আমিও পূর্বে দানাদি অভ্যন্ত কররিয়া,ছলাম । সেইজগ্ই এইরূপ বলিতেছি ॥ ১১৩ ফলতঃ, 
দান, তপস্কা, অধ্যয়ন, মহাপাতক, চৌরধ্য, অগ্রিদাহ, জ্ঞান, ধর্শ, অর্থ ও যশঃ) ইত্যাদি সমস্তই 
পুর্রবাভ্য.সবশেই সমুডুত হয়। কোনরূপেই ইহার ব্যভিচার লক্ষিত হয় না।। ১১৪।। বলবান্ 
বল স্বকীর গুরু ও ঈংশতা গুক্রকে এইরূপ কহিয়1, মধুকৈটভা|র চক্রগদা্সিপ।ণি নার,য়ণের 
ধ্যান কারতে লাগিলেন |। ১১৫ | 

ইতি শ্রীবামদপুরাণে শুক্রব'লনংবাদনামক একনবতিতম অধ্যায় || ৯১।। 

শপ পর ৯ 

পুলস্ত; কহিলেন, এই অবলরে বামনাকৃতি ভগবান্ যজ্ঞবাটদমীপে সমাগত হইয়া, উচ্চৈম্বরে 
বলিতে লাগিলেন || ১। ওস্কাররূপ শ্র.তদকল তপোৎ্নগণের স্বরূপে এই যজ্জঞে অধিষ্ঠান 
করিতেছেন । এই অশ্বমেধযজ্ঞ সমুদায় যজ্ঞের প্রধান। অতএব, দৈত্যনাথ! য।হা |বহিত, 
অনুষ্ঠান করুন।। ২ ॥। 

জিতেত্ত্রিয় বলি এই কথা কর্ণগোচর করিয়া, অধ্যপাত্র সহিত বামনের অধিষ্ঠিত প্রদেশে 
গমন করিলেন | ৩।| এবং যথাবিধানে সেই দেবরেবেশের পুজ। করিয়া, বলিতে ল গিঙ্েন, 

ভগবন্! আপনি সকলের সম্মান রক্ষা! করেন; অণমারে কি দিতে হইবে, আজ্ঞা করুন 1811 
৫৪ 



১১৮ বামনপুরাণম্ | | ৯২ম, অধ্য।য়ই। 

বিহম্য লুচিযক্কালং ভরদ্বাজমবেক্ষা চ॥৫॥ গুরোম্মদীয়ন্ত গুরন্তশ্যান্তাগ্নপরিগ্রহঃ। নস 
ধারয়্তে ভূম্যাং গারক্যায়াং চ পাবকং॥৬ | তদর্থমভিযাজ্রেযং মম দানব পার্থিব। মে 
শরীর€ুমা'ণন দেহ র!জন্ ক্রমত্রয়ং | ৭॥ মুরারিবচনং শ্রত্ব। বলির্ভার্ধ্যামূরেক্ষ্য চ। বাণং চ 
তনয়ং বীক্ষ্য ইদং বচনমত্রবীৎ॥৮৪& ন কেবলং গ্রমাণেন বামনোহয়ং লন্ঘুপ্রিয়ঃ। যেন 
ক্রমত্রয়ং চোক্তং যাচিতে মধিধেপি চ॥৯॥ প্রায়ো৷ বিধাতাল্পধিয়াং নরাণাং বহিষ্কতানাং 
খলু দিব্যপুণ্যৈঃ | ধনাদিকং ভূরি ন বৈদদ।ঠি যৈব বিষুতর্ন বছগয়াসঃ॥ ১০ ॥ ন দদাতি 
বিধিস্তম্ত যস্য ভাগ্যবিপর্ধ্য়ঃ। ময় দাতরি যশ্ঠায়ং যাচতে চ ক্রমত্রয়ং ॥১১॥ ইশ্শেবমুক 
বচনং মহাাম্ম! ভূয়োহপ্যুধাচাথ হরিং স্থরারি: | যাবচ্চ বিষ্জো। গজবাঞজিভূমিদাশীর্িরণ্যং যদপীস্পিতং 
চ॥১২॥ ভবাংশ্চ যাচিত] বিষে ত্বহং দাতা জগৎ্পতিঃ। দাতুং বৈ যম ল'চ্জহং কথং 
নস্যাৎ পদত্রয়ে ॥ ১৩৪ রসাতলং শ্বাং পৃথিবীং ভূবং নাকমথাপি বা। এতেভ্যঃ কতমন্দ্দ)াং 
স্বস্থে! যাঁচন্ব বামন ॥ ১৪ ॥ 

বামন উবা€। গজাশ্বভৃহিরণ্যাদি তদর্থিভাঃ প্রণীয়তাম। এতাবদেব সংপ্রার্থী দেহি রাজন্ 
পদত্রয়ং ॥১৫॥ ইতোবমুক্তে বচনে বাঁমনেন মহাত্মনা। বকলিভৃর্গারমাদায় দদৌ বিষ্ঞোঃ 
ক্রমত্রয়ং॥ ১৬॥ পাঁণৌ তু পতিতে তোয়ে দিব্যং রূপং চকার হু। 'ত্রিলে'ক্যক্রমণার্থায় 
বজরূপং জগগ্যয়ং | ১৭॥ পাদ্দে ভূমিস্তথ! জজ্ঘে নভগ্ত্েলোক্যবন্দিতম্। সত্যং তপো! জানু- 
যুগে উর্ধন্তে। মেরুমনারো ॥ ১৮॥ বিশ্বেদেব,ঃ কটীভাগে মরুতো| বস্তিশীর্যয়োঃ। লিঙ্গস্থিতো। 

ই 

অব্যয়ন্বরূপ মধুরিপু বহুক্ষণ হাস্য ও ভরদ্বাজের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া, উত্তর করিলেন ॥৫।। 
আমার যিনি গুরুর গরু, তাহার অগ্রিপরিগ্রহ, আছে। তিনি পরকীয় ভূমিতে পাবক ধ'রণ 
করেন না ।। ৬।। দাঁনবরাজ! তাইারই জন্য আমিযাজ্ঞ! করিতেছি, আমার শরীর প্রমাণ 
অনুসারে ক্রমত্রয় ভূমি দান করুন) ৭।। 

বলি মুরারির বাক্য শ্রবণ করিয়া, ভার্য)1 ও পুত্রের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন || ৮ || 

ইনি প্রমাণান্ুলাঁরেই কেবল বাঁমন নহেন। ন্বতাবতই লখ্ুপ্রিয় । যেহেতু, মদ্ণবধ ব্যক্তির 
নিকট ক্রমত্রয় যাঁজ্ঞ। করতেছেন ।। ৯।| যাহার! দিবাপুণ্যবাহস্কত, এবং অন্পবুদ্ধি, বিধাঁত। প্রায় 
তাহাদিগকে ভূরি পরিমাণে ধনাদি প্রদান করেন না। দেই কারণে এই বিষুও বহু প্রয়্ান 
কগিলেন না| ১০ ॥ ফলতঃ, যাহার ভাগ্যবিপর্ধ্যয় হয়, বিধাত] তাহাকে ভূ।মগান করেন না। 

যেহেতু, আমি দাত; কিন্তু ইনি ক্রমত্রয় যাজ্ঞা করিতেছেন ॥ ১১॥ মহাত্মা বলি এইপ্রকার 
কহিয়া, পুনরায় ভগবান্ খামনকে বলিতে লাগিলেন, বিষ্কো ! যেপরিমাণ গজ, বাজী, ভূমি, 
দাদী ও হিরণ্য আপন!র অভীন্সিতি ॥ ১২ ॥ আপনি তাহাই যাজ্জা করুন। আমি জগৎ্পতি; 
তৎ্নমস্তই আপনাকে দান করিব। এরূপ অবস্থায় পদত্রয় দান কটিতে কেনই বা আমর 
লজ্জা| হইবে না| ১৩] রস।তল, পৃথিবী, অথবা দ্বর্গ ইহার মধ্যে আপনাকে কি দিতে হইবে? 
হে বামন ! আপনি স্বস্ত হই, যাক্কা করুন || ১৪ ॥ 

বামন কহিলেন, যাহার] গজ, অশ্ব, ভূমি ও হিরণ্যাদির গ্ার্থী, তাহাদগকে তাহা প্রদান 
করন। আমি পদত্রয়ম'ত্্ প্র-্থন! করি, আম!কে তাহাই দিন || ১৫॥ 

মহাত্মা বামন এইগ্রকার কহিলে, বলি ভৃঙ্গার গ্রহণ করিয়া, ক্রমত্রয় দান করিতে উদ্যত 
হইলেন ॥ ১৬॥ হস্তে জল পতিত হইলে, ভগবান বামন ত্রলোক্য কমণার্থ জগন্ময় দিব্য রূপ 
ধারণ করিলেন ॥। ১৭ ॥ ভখন তীয় পাদদেশে ভূমি, জঘনে আকাশ, জান্ুযুগে সত্য ও 

তপোলে।ক, উরুদেশে মেরু ও মনারপর্বত ॥| ১৯৮ ॥ কটিভাগে বিশ্বেদে বগণ, বস্তি ও শীর্ধদেশে 



৯২ম, আধ্যায়ঃ। ] বামনপুরাণমূ। ৪ ১৯৯ 

মন্শ্চ বৃষণন্থ: প্রঙ্জাপতঃ॥ ১৯॥ কুক্ষি্থ! অর্ণবাঃ সপ্ত জঠরে ভুবনানাথে! | বলিষু বিযু 
নদ্যশ্চ য্ঞোহস্তর্রঠরে স্থিতঃ ॥২০ ॥ ইহ্টাপূর্তাদয়ঃ সর্বাঃ ক্রিয়া মন্ত্রাশ্চ সংস্থিতাঃ । পৃষ্টস্থা 
বসবে দেবাঃ হ্দ্ধো রদ্রেরাধঠিত ॥ ২১৪ বাছবশ্চ দিশঃ সর্ব! বসবোষ্টৌ করাঃ স্বতাঃ। হৃদয়ে 
সংস্থিতে ব্রন্ম। কুলিশে। হদয়ান্থিযু । ২২ ॥ শ্রীদহঅনুরোমধ্যে চন্দ্রমা মনসি স্থিতঃ। শ্রীবাহ্লিতি- 
দেবমাতা বিদ্যাস্তঘগয়ে স্থিতাঃ ॥ ২৩॥ মুখে তু সাগয়ে বিপ্রাঃ সংস্কার দশনচ্ছদাঃ। ধন্মকামার্থ- 

মোক্ষাশ্চ শাঘ্ৈশ্চৈব দমন্থিতাঃ ॥ ২৪ ॥ লক্্ল্যা সহ ললাটন্োৌ শ্রবণস্থৌ ছি চাশ্বিনৌ। শ্বাসস্থে! 
মাতরিশ্ব। চ মরুতঃ সর্ধলন্ধিযু॥ ২৫॥ সর্বহৃক্তানি দশনা জিহ্ব! দেবী সরঘ্বতী। চন্দ্রাদিতো) 
চ নংনে পকন্মখাঃ কৃতকাদয়ঃ ॥& ২৬॥ বিশাখ। দেবদেবস্ ভ্রবোশ্মধ্যে ব্যবস্থিতাঃ। তারক। রে ম- 
কুপেভ্যে। রোমাণ চ মহ্ষয়ঃ ॥ ২৭ ॥ গুণৈঃ সর্বময়ে! ভূত্বা! ভগবান্ ভূতভাবনঃ। ক্রমেণৈকেন 
জগতীং জহার সচর[চন্সাং | ২৮॥ ভূমিং বিক্রমমাণস্ত মহারপন্য তত বৈ। দক্ষিগোহভূততশ্চেন্দুঃ 

সৃ্ষ্যোভূৎ সব্যতন্তথ] ॥ ২৯ ॥ তৃতীয়ক্রমণেনাথ স্বশ্মহর্জনতাপসাঃ। ক্রাস্তান্তবর্ধেন বৈ রাজন্নর্ধেনা- 
পৃর্যতান্বরং || ৩০ ততঃ প্রবন্ধিতে] ত্রদ্মন বিবুর্ববৈ দক্ষিণান্তরে। ব্রন্মাণ্োদরমাহত্য 
নিহালোক্কং জগাম সঃ ॥ ৩১।। বিশ্বাংভ্ত্রণা প্রসরতা কটাহে ভেদ্দিতেহস্বরাৎ। কুটিল! বিষুবপাদাত্ত 
সসারাকুলিতা ততঃ || ৩২ 1॥॥ তস্য বিষুপদীত্যেবং তাং স্তবস্তি চতাপসাঃ। ভগবানপা- 
সংপুর্ণে তৃতীয়েনুক্রমে বিভূঃ ॥॥ ৩৩ সধতভ্যেত্য বপিং প্রাহ ঈষৎ্প্রন্ফ,রিতা“রঃ৭ খণে ভবতি 

দৈতোন্ত্র বন্ধনং ঘোক্খদর্শনং। ত্বং পূরয় পদং তন্মে নোচেন্বদ্ধং প্রতচ্ছ মে ।। ৩৪ || তনুরান্িবচঃ 
আত্বা। বিহমযাথ বলেও স্ৃতঃ। বাণঃ প্রাহামরূপতিং বচনং হেতুসংযুতং || ৩৫1 

পপ পাশা পাশাপাশি 

মর্দ্বর্ণ, লিঙ্গে মন্মথ, বুবণে প্রদ্।পতি | ১৯ ॥ কুক্ষিতে সপ্তনাগর, জঠরদেশে ভুবন সমস্ত, 
বণিত্রয়ে নদীনকল, অস্তঠরে ঘজ্ত ও ॥ ২* ইঠ্টাপূর্তাদদি সমুদয় ক্রিয়ামন্ত্র, পৃষ্ঠদেশে বন্থুগণ, 
হদ্ধভাগে রুদ্র সঞ্দাষ | ২১ ॥ বাছসকলে দ্িগ্বলয়, অই্টকরে অইবন্ু, হৃদয়ে ত্রন্দা, হদ্দয়াস্থিতে 

বজ্র | ২২॥ উতরাম'ধ্য শ্রাপহত্র, মনে চন্দ্রমী, পীবায় দেবমাতা অদ্দিতি, বলয়ে সমুদ।য় 
বিদয। ॥ ২৩ ॥ মুখমণ্লে সাগ্িক ব ক্ষণসমূহ, অধরোঃ্ঠে সংস্কার নমস্ত ও ধর্মক্কামার্থমোক্ষস.হত 
শ প্রপকল। ২৪ ॥ ললাঁটে ক্ষমা, শ্রবণে আশ্বনীধুগল, নিশ্বাসে মাতরিশ্বী, সমুগায় সন্ধিতে মরুৎ 
সকল ॥২৫॥ দশনপংক্তিতে সর্বস্থত্ত, জিহ্ব য় দেবী সরম্বতী, নয়নে চন্দ্র ও আদ্তা, পক্্সনমূহে 
কৃত্তিচাদি নক্ষত্র সকল || ২৬ ॥ ভ্রমধ্যে বিশাখা, রোমকুপে তারক ও যোমসকলে সন্বদ:য় মহবি 

অধিঠিত হইলেন ॥ ২৭ ॥ এইরূপে বর্বগুণ।ধার ভগবান্ ভূততাবন সর্বময় হই, একমাত্র 
ক্রমেই স্থাঁবরজঙ্গমসহিত সমুদায় সংসার হরণ করিয়। লইলেন॥ ২৮॥ অনম্তর ধ্বিতীয় ক্রমে 
চন্দ্র সেই বিরাটরপীর দক্ষিণে ও সুর্য) তাহার ব'মে অবস্থিতি করলেন ॥ ২৯ ॥ অনস্তর তৃতীয় 

ক্রমে তিনি অর্ধ দ্বার! স্বর্ঁলোক, মহর্লোক, জনোৌলোক ও তপোলোক আক্রমণপূর্ব্বক, অপর অর্ধ 

দ্বার অস্বরবিভাগ পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন || ৩০ ॥ 
্রক্ষন্! , অনন্তর তিনি বর্ধিত হইয়া, দৃক্ষিণীস্তরে ব্রদ্দাণ্ডোদর আহত করিয়া, নিরালোকে 

গমন কণ্রলেন ॥ ৩১ ॥ অন্বর হইতে বিশ্বব্যাপী পদদেশ প্রদারণপূর্বক অগুকটাহ ভে? করিয়া 
ফেলিলে, উহ! কুটিল ও আকুলিত হইয়া, বিষুণপাদদ হইতে অপন্ৃত হুইল ॥ ৩২॥ তাপমগণ 
উহাকে বিষুঃপদী বলিয়া স্তব করেন। অনস্তর তৃতীয় ক্রম সংপূর্ণ না হওয়াতে, ভগবান্ 
বামন ॥ ৩৩ বলির নিকটে যাইয়া, ঈষৎ, প্রম্ষরিতাধরে কহিলেন, দৈতোন্্র! খণশোধ না 
হইলে, ঘোরদর্শন-বন্ধন.সংঘটন হইয়া থ'কে। অতএব, আমার তৃতীয় পদ পুর্ণ করিয়। 
দ্াও। নাচে, বন্ধন পরিগ্রহ কর।। ৩৪ ॥ 

মুরারির এই কগ! শুনিয়া, বলির পুত্র বাঁণ হান্ত করিয়া], হেতুগর্ বচনে ক'হছল ॥ ৩৫ ॥ হে 



৪২০ বাষনপুরাণমূ | | ৯২ম, অধ্যা়ত। 

বাণান্ত্বর উবাচ। কৃত্ব! মহীমল্পতরাং জগৎ্পতে স্বয়ং বিধাত্ড1 ভূবনেশ্বরাঁণাং। কথং বলিং 

প্রীর্ঘয়সে স্থবিস্ততাং যাং প্রাগভবাস্্রো বিপুলাঞ্চকান ॥৩৬॥ বিভে মহী যাবতীব তয়াদ্য স্যই! 
সমেত! ভূবনান্তরালে ৷ দত! চ তাঁতেন ছি তাবতীয়ং কিং বাকৃছলেনৈষ নিবধ্যতেহদ্য ॥ ৩৭ ॥ 
যয়ৈব শক্তা। ভবত। হি পূর্বস্তয়ৈব শক্ত্য! দ্িতিজেশ্বরোসৌ। শত্তত্ত ।সম্পূজয়িতুং মুরারে প্রসীদ 
মা বংধনমাদিশত্ব ॥৩৮ ॥ প্রোক্তং শ্ররতৌ ভবতাপীশ বাক্যং দানং পাত্রে জায়তে সৌখ্যদারি । 
দেশে পুণ্যে তদ্বদেবাপি কালে তচ্চাশেষং দৃশ্তুতে চক্রপাণৌ ॥ ৩৯ ॥ দানং ভূমি: সর্ব্বকামপ্রদাতা 
তবান্ পাত্রং দেবদেবোহজিতাক্মী। কালো জ্যে্ামুলযোগে মুগাঙ্ক; কুকুক্ষেত্রং পুণ্যদেশঃ 
প্রসিদ্ধং ॥ ৪৯ ॥ কিংবা দেবৈশ্মথিধৈরুদ্ধিহীনৈঃ শিক্ষান্েয়ঃ সাধু বাসাধু চৈব। শ্য়ং শ্রুতীন1- 
মপি চাদ্দিকর্তী ব্যবস্থিতঃ মদসদেঘ] জগদৈ ॥ ৪১ ॥ কৃত! গ্রম1ণং স্বয়মেব হীনং পদব্রযং যাচিত- 
বাংস্ত ষ্চ। কিং ত্বং হি গৃহ্রাসি বিভে। মহাত্মা! রূপেণ লোকগ্রতিবন্দিতেন ॥ ৪২ ॥ নাত্রাম্চর্য্যং 
যজ্জগদ্ধৈ সমগ্ধং ক্রমত্রয়েণৈব পূর্ণস্তবাদ্য। ক্রমেণ ভে] লঙ্বয়িতুং লমর্থো মহীং সমগ্রাং নন্থ লোক- 

নাথ ॥ ৪৩॥ প্রমাণহীনাং শ্বয়মেব কৃত্ব। বন্ছন্ধনাং মাধব পদন্মনাথ। বিষে? নিবধ্াসি কথং 
বলিং ত্বং বিভূর্যদেবেচ্ছসি তৎ কুরুঘ ॥ ৪৪ ॥ 

গুলন্ত্য উবাচ। ইত্যেবমুক্তে বচনে বলিন। বলিম্বন্না। প্রোবাচ ভগবান্ বাক্যং হাদি- 
কর্তী জনার্দনঃ এ ৪৫ ॥ 

জগৎ্পতে ! আপ্পনি ভূবনেশ্বরগণের স্বযং বিধাতা । পৃথিবীকে জল্পতরা করিয়া, বলির নিকট 
কিরূপে বিস্তৃত আক1:র প্রার্থনা! করিতেছেন? দেখুন, পুর্বে আপনি আমাদের এই পৃথিবীকে 
বিপুল করিয়াছিলেন ॥ ৩৬ ॥ হে বিতে! আপনি পৃথিবীকে ভূবনাস্তপালে যে পরিমাণে 

স্ষ্টি করিয়া পিয়াছেন, মদীয় পিতা, সেই পরিমাণই প্রদান করিয়াছেন । আতএব, অধুনা 
কিজন্য বাকৃছলে ইহারে বন্ধন করিতে উদ্যত হইয়াছেন? ॥ ৩৭॥ আপনি পুর্বে যাঁদৃশী 
শক্তিতে আবি করিয়াছেন, এই দ্িতিজপতিও তদনুরূপ শক্তিসম্পন্ন হইয়াছেন এবং যথাশক্তি 
আপন!র"পুজাও করিয়াছেন। অতএব প্রসন্ন হউন; বন্ধন আদেশ করিবেন না ॥ ৩৮॥ 
আপনিই "শ্রুতিতে নির্দেশ করিয়াছেন, পাত্রে দান করিলে, সৌখথ্য সম্পাদন করে। প্রশস্ত 

দেশে প্রশন্ত সমন্রে এঁরূপে দান করিতে হইবে । তাহ! হইলেই, স্থখদায়ক হইবে। 

উপস্থিত ক্ষেত্রে তাহাও সর্বতো]ভ!বে সম্পন্ন হইয়াছে । কেননা, ভূমি দান) তাহার উপর 

আপনি সর্বকামপ্রদ্দনাত। দেবদেব অজিত'স্মা, শ্বযং পাত্ররূপে উপস্থিত হইয়াছেন। তাহাতে 
আবার সময়, জ্যষ্ঠামূলযোগযুক্ত চক্দ্রমা এবং কুরুক্ষেত্র প্রসিদ্ধ পুণাদেশ ॥| ৩৯ ॥ ৪০॥ অথবা, 

আপনি শ্বযং শ্রুতি সকলের আদিকর্ডা এবং সদসদ্জগৎস্বরূপ সাক্ষাৎকারে উপস্থিত রহি- 

য়াছেন। এরপ স্থলে মদ্বিধ বুদ্ধিহীন ব্যক্তিগণ ভাল বা মন্দ কি শিক্ষা প্রদান করিতে পারে ?19১॥ 

আপনি স্বয়ংই নিজ প্রম।ণ খববীকৃত করেয়া, পদত্রয় যাজ্রা! করিয়াছেন । অধুনা, সর্বলোক- 

বন্দিত বিরাটন্বরূপ পরিগ্রহ করিয়া, কিকারণে গ্রহণ করিতেছেন ॥ 3২॥ অদ্য যে আপনি 

সমুদ্বায় জগৎ ক্রমত্রয়েই পূর্ণ করিজেন, ইহ বিন্ময়ের বিষয় নহে। কেননা, আপনি লোকনাথ । 

একমাত্র ক্রমেই সমুদায় পৃণথবী লঙ্ঘন করিতে পারেন ॥ ৪৩॥ হে মাধব! হে পদ্নানাভ! 
আপনি স্বয়ং বন্থন্ধরাঁকে প্রমাণহীন করিয়া, কিরূাপে বলিকে বন্ধন করিতেছেন? অথবা, আপনি 

বিভূম্বরূপ। যাহা ইচ্ছা হয়, করুন ॥ ৪3 ॥ 
পুলস্ত্য কহিলেন, বলিপুত্র বলী বাণ এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে, -আদ্িকর্ত। ভগবান্ 

জনার্দন উত্তর করিলেন ॥ ৪৫ ॥ হে বলিনশন ! তুমি সম্প্রতি যেসকল বাক্য 'প্রয়োগ করিলে, 



৯২ম, অধ্যায়ঃ। ] বামনপুরাণমূ। ৪২১ 

ব্রিবিক্রম উবাচ। যাশ্াক্তানি বচাংসীথং স্বপ্না বালেয় সাংপ্রতং। তেষাং বৈ হেতুসংঘুক্তং 
শৃণু প্রত্যুত্তরং মম ॥ ৪৬॥ পূর্ববমুক্তস্তব পিতা ময়! রাজন্ পদক্রয়ং। দেহি মহাং প্রমাণেন তদে- 
তৎ সমনুষিতং ॥ ৪৭ ॥ কিংন বেত্তি প্রমাণং মে বলিস্তব পিতান্মরং | প্রাযচ্ছদযেন নিঃশঙ্কং 
মম মানং পদত্রয়ং | ৪৮ & সত্যং ক্রমেণ চৈকেন ক্রমেয়ং ভূতূর্বাদিকং। বলেরপি হিতার্থায় 
কৃতমেতৎ ক্রমঘয়ং ॥ ৪৯ ॥ তন্মাদ্যন্মম বালেষ ত্ব্পত্রান্থু করে মহৎ। দত্বং তেনাযুরেতস্ 
কল্পং ষাবস্তবিষ্যতি ॥ ৫০ ॥ ইদমুক্ত 1 বলিম্ৃতং বাণং দ্রেবস্ত্রিবিক্রমঃ। প্রোবাচ বপিমভ্যেত্য 
বচনং মধুরাক্ষরং ॥ ৫১॥ ূ 

শীতগবান্তবাচ। আপুরণাদ্দক্ষিণায়! গচ্ছ রাজন্মহাফলং। স্থতলং নাম পাতালম্বস তত্র 
নিরাময়; ॥ ৫২। 

বলিরুবাচ। স্থতলে বসতো নাথ মম ভোগাঃ কুতোহব্যয়াঃ। ভবিষ্যন্তি তু যেনাহং বপি- 
য্যামি নিরাময়ঃ ॥ ৫৩ ॥ 

জরিবিক্রম উবাচ। স্ুতলত্থন্ত দৈতোক্ত্র ঘানি ভোগ্যানি তেহধুশা। ভবিষ্যস্তি মহার্ছানি 
তানি বঙ্গ)ামি সর্বশঃ ॥৫৪॥ দানান্তবিধিদত্তানি শ্রাদ্ধান্তশ্রোত্রিয়াণি চ। তথাধীতান্ত ব্রতি- 
ভির্দাস্থান্তি ভবতঃ ফলং ॥ ৫৫ ॥ তথান্তমুতসবং পুণ্যং বৃত্তে শক্রমহোঁৎ্পবে ॥ দীপপ্রদাননাম- 
মৌ তব ভাবী মহ্োৎসবঃ ॥ ৫৬ ॥ তত্র ত্বাং নরশার্দ,লা! হষ্টাঃ পুষ্টাঃ স্বলস্কতাঃ। পুষ্টাদীপঞ্থদানেন 
অর্চরিষ্যন্তি যত্বতঃ ॥ ৫৭ ॥ তত্রোৎ্সবে। মুখ্যতমে] ভবিষাতি স চাপি পোকে তব নামচিহুত2। 
যখৈব রাজ্যে ভবতস্ত সাংপ্রতং তখৈব স। ভাব্যথ কৌমুদীতি ॥ ৫৮॥ ইতোব্বুক, মধুহ। দিতী- 
শ্বরং বিসর্জয়িতা স্থুতলং সভার্ধযং। উবীং সমাদায় জগাম তুর্ণং সশক্রত্রন্মামরনংঘজুষ্টঃ ॥ ৫৯ ॥ 

তাহাদের হেতৃসংযুক্ত প্রতু)ত্বর শ্রবণ কর ॥ ৪৬॥ পূর্ব্বে আমি তোমার পিতাঁকে বলিয়াছিলাম, 
রজন্ ! আমাকে প্রমাণাজনারে পদত্রয় প্রদান করুন। তিনিও তদনুরূপ বিধান করি- 

লেন ॥ ৪৭ ॥ তোমার পিতা বলি কি আমার প্রমাণ অবগত নহেন, যে নিঃশক্ক হইয়া], আমাকে 
প্রমাণ!নপ পদত্রয় দান করিলেন ॥ ৪৮॥ আমি একমাত্স ক্রমেই ভূভূর্বাি নমুদায় আক্রমণ 
করিয়াছি । এইরপে ত্বদীয় পিতার হিতপাধনার্থ ই ক্রমদ্ধিতয় বিধান করিলাম ॥। ৪৯ ॥ অতএব, 

তোমার পিতা আনার হস্তে যে সলিল প্রদান করিয়াছেন, তত্প্রভাবে তিনি কল্পায়ু হইবেন ॥৫০। 
দেবা ত্রবিক্রম বলিন্ৃত বাণকে এইরূপ কহিয়া, স্বয়ং বলির নিকট যাইয়], মধুরাক্ষরে বলিতে 

লাগিলেন ॥ ৫১ ॥ রাজন্ ! দক্ষণার আপুরণার্থ মহাফল লাভ কর। ম্বৃাতলনামক পাতালে 
গিয়া, নির।ময় দেহে অবসস্থৃতি কর ॥ ৫২॥ 

বলি কহিলেন, নাথ ! স্ুতলে অবস্থিতি করিলে, কোথা হইতে আমার অক্ষয় ভোঁগনকল 
সংগ্রহ হইবে, যত্প্রভাবে অমি নিরাময়ে বাস করিব ? ॥ ৫৩॥ 

ত্রিবিক্রম কহিলেন, ম্ুতলে অবস্থিতিসময়ে যে যে মহা দ্রব্যসকল তোমার ভোগ হুইবে, 
সবিস্তার বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥। ৫৪ ॥ অবিধিদত্ত দান, অশ্রোত্রিয় শ্রাদ্ধ, অব্রত অধায়ন, 
এই সকল তোমারে ফলদান করিবে || ৫৫ তরৃব্যতীত, শক্রমহোত্নব প্রবৃত্ত হছলে, তোমার 

উদ্দেশে অগ্ঠতর পরমপবিত্র উৎসব সম্পার্দিত হইবে | এ মহোত্নব দীপপ্রদান নামে বিখ্যাতি 
লাভ করিবে ॥ ৫৬॥ তছৃপলক্ষে হাষ্টপুষ্ট নরপুঙ্গবদকল ন্ন্নরবিধানে অলঙ্কৃত হইয়া, পুষ্পদীপ- 
প্রদানপূর্ববক যত্তলহকারে তোমার পুজা! করিবে ॥ ৫৭ ॥ এ মুখ/তম উৎসব তোমার নামচিহ্নিত 
হইবে। সম্প্রতি তোমার অধিকারে যেমন লোকে উৎসব সম্পাদন করিবে, ভবিষ্যতেও 
তব্রূপ ঘটিবে। উহার নাম কৌনুদ্দীমহোত্লব হইবে ॥ ৫৮॥ 

মধুহন দ্রিতীশ্বর বলিকে এইরূপ কহিয়া, ভার্দা ও পুত্রের সহিত বিদায় দিয়া, পৃথিবী গ্রহণ 



৪২২ বামনপুরাণমূ। [৯৩ম, অধ্যারঃ। 

দত্বা মঘোনে মধুজি্রবিষ্টপং কৃত্বা চ দেবান্ মখভাগভোগিনঃ। অন্তর্দধে বিশ্বপতিন্ম'ছশঃ স 

পন্ততামেষ স্থরাধপ।নীং ॥ ৬০ ॥ দ্র্গং গতে ধাভরি বাস্থদেবে শাহশ্বোহস্থ্র।ণাং মহতা বলেন। 

কত্ব! পুরং সৌশুমিতি প্রপিদ্ধং তদাস্তরিক্ষে বিচচার কামাৎ॥ ৬১॥ ময়স্চ কবমাভ্রিপুরং মহাত্ম! 

স্থবর্ণতাত্র,য়সমুগ্রসৌখ্যং। সতারকাথ:ঃ সহ বৈহ্যাতেন সং'তষ্ঠতে মিত্রকলত্রবাংশ্চ যঃ ॥ ৬২ ॥ 
বাণোহপি দেবেহথ গতে ত্রিবিষ্ট পং বন্ধে বলৌ চাপ রসাঙলস্থে । কৃত্ব। স্থুগগ্তং ভুবি শোপিতাখ্যং 

পুরং স চান্তে সহ দানবেন্ত্রৈঃ ॥৬৩| এবং পুরা চক্রধরেণ,বিষুঃন। বন্ধে! বলির্বামনরূপধা|রণ]। শত্র- 

প্রিয়ার্থং নুরকা্যসিদ্ধয়ে থিতায় বি প্র্বগোদ্ধিজানাং ॥ ৬৪ ॥& প্রাছুর্ভবন্তে কথিত মহুর্ষে পুণ্যঃ 

শুভির্বাণনস্যাদ্যহারী । শ্র'তে যাল্মন্ কীর্ততে সংস্থতে চ পাপং যাতি প্রন্ষয়ং পুণ্যমেতি ॥ ৬৫॥ 

এতৎ প্রোজং বামনীয়ং চরিত্রং বদ্ধো বলি: পুণ্যকীত্তির্থালৌ । যচ্ৈবান্যংচ্ছাতুকামোহসি 

বিপ্র ততে বক্ষ্যে ভ্রাহ ব্রহ্মন্নশেষম্ ॥৬৬॥ 

ইতি শ্রীবামনপুক্াণে বলিবন্ধনং নাম ছিনবতিতমোইধ্যায়ঃ ॥ ৯২ ॥ 

ভ্রিনবতিতমোহধ্য্যায়ঃ | 

নারদ উবচি। শ্রুতং যথ|। ভগবভা। বর্সিবদ্জো মহাম্মনা। কিমন্তত্বিহ প্রষ্টব্যং তচ্ছ ত্ব। 

কথয়া'ম তে॥১॥ ভগখান্ দেবদাজায় বিষুঃদ্দত্বা |ত্রবিষ্টপং। অগ্দ্ধাম গতঃ কালী পর্বাস্থা 
ত,ত কথ্যগাং। তু 

করিয়।, ইন্দ্র, ব্রন্ম। ও অমরগণ কর্তৃক নিষেবিত হুয়া, সত্বর প্রস্থান কারলেন॥ ৫৯॥ এবং 

ইন্দ্রকে পৃথবী আদান ও দেখতাদগকে যজ্ঞঙাগী ক'রয়া, সুর্/রিপৃতিগণের সনক্ষে অন্তহিত 
হইলেন & ৬৯ ॥ সেই বশ্বপ্তি মহেশ্বর বিষুং স্বর্গ গমন করতে, জন্গরগণের মধ্যে মহাবল 
শান্ব সৌভন[মে পু$ প্র।তঠিঠ ক'রয়, ইস্ছ।গ্ুনারে অগ্রিক্ষে ণিচরণ করতে লাগল ॥ ৬১॥ 
মহাত্মা ময়গ ন্বর্ণণ তাআ্ ও লোহশিন্মিত পরমপোথ্যপম্পন্ন ভিপুধনাযক পুর নিশ্মাণ এবং 
তারকও বৈহ্যশদামক পপর রচনা ক।রয়া, মিত্র কলত্রের নহিত বাস কারতে প্রবৃত্ত হইল ॥৬২॥ 
ভগব,ন্ বান্থদেখ এঁখপে স্বগেগমন কাঃলে, এবং ঝল বদ্ধ হুইয়। রমাতলে প্র(ষ্ঠিত হইল, 
বাণও শো।পত নামে এ বখ্যাত পুর গতিষিত কগিয়া, দানকেন্দ্রগণের সাহত বাস ক.রতে 
ল।গিল ॥ ৬৩। এহরূপে চক্রধর খিষ্ু পুর্াকালে বামনবিখ্রহ প।ঃগ্রহ করিয়া, ইন্দ্রের প্রয়াহ- 
ঠান ও দেবগ.ণর কাধ্য সম্পাদন এবং বিশ্র, খষি, গো ও ধিজগণের হিতপংবধান মানসে 
বলিকে বন্ধ করিয়াছিলেন ॥ ৬৪ ॥ হে মহ্ষে! বামণদেবের প্রাছুঙাৰ আপন।র [নদকট কান 
করিলাম। ইহা যেমন পবিভ্র, সেইপ্ধপ "৮৮ ও পাপহাগী। ইহ। শুণিলে, কাত্তন করলে এবং 
স্মরিলে, পাপ এককালেই ক্ষীণ ও পুণ্য সাঞ্চত হইয়া থাকে ॥ ৬৫॥ পুণ্যকীত্তি বলী যেরূপে বদ্ধ 
হইয়াছিলেন, বামনদেবের লেই এই চরিত্র কীর্ভন করিলাম । অধুনা, আর বাৎ। শু|নতে 
অভিপ্রায় হয়, নিঃশেষে শিংদদশ কর, তাহাও বর্ণন করিব ॥ ৬৬ ॥ 

ইতি প্রীবা নপুরাণে বলিবন্ধননামক দ্বিনঝতিতম অধ্যায় | ৯২॥ 

নারদ কিলেন, বিরাটরূগী ভগব:ন্ যেরূপে বলিকে বন্ধন করেন; তাহ। শুনিণাম । অধুনা, 
অন্য জিজ্ঞাস্য বিষয়, শুনিয়া বলিতেছি ॥ ১॥। সর্বস্ব ভগবান্ বিষু, দেবরাজকে ত্রিপিপ 

প্রদান করিয়া, অস্তপ্ধ।নপূর্ব্বক কোথায় গমন করিলেন, বলুন ॥ ২॥ 



৯৩ম, অধ্যায়ঃ | ] বামনপুরাঁণম্থ। ৪২৩ 

পুলন্ত্য উবাচ। পরিচর্ধযাথ বিধিন। ব্রন্মা পূজাদিন। হরিং | পগ্রচ্ছ কিঞ্িরেণাথ ভবতঃ- 
গমন্গং কৃতং।। অথোবাঁচ জগৎস্বামী ময়] কার্যাং মত কতং। স্মরাপাং খদ্ধিভোগার্থং শ্বয়স্ে। 
বলিবন্ধনং ॥ ৪ ॥ 'পিতামহস্তদ্বচনং শ্রত্ব! মুদ্িতমা্সঃ। কথং কথমিতি প্রাহ ত্বং মাং 

দ্র মিহার্থপি ॥-৫ || ইত্োবমুক্তে ভগবান বচনে গরুড়ধ্বজঃ। দর্শরামাস তজ্পপং দর্ব্ধেব' 
মন়ং লঘু ॥৬।। তং দূ পুগুবীকাক্ষং যোজনাযুত বিস্তু ং । তাব'নেবোর্ধমানেন ততোয়ং 

প্রথতোভবৎ ॥ ৭।| সম্যক স্থুচরিতং সাধু সাধু সাধ্বিত্াদীর্য। চ। ভক্তিঙ্গতো মহাদেবে পন্নন্ঃ 
স্মোত্রমৈরয়ৎ।| ৮ ও" নমস্তে দেবাঁধিদেব বাসুদেব একশৃঙগ বহুরূপ বৃষাঁকপে ভূতভাবন 
ত্রানুরবৃষ স্থরান্রমথন স্থরপতিবাঁস স্ুবনির্মাণ অবিস্র কপিল মহাকপিল বিষক্সেন নারায়ণ 

ধরবর্বজ ভাঁলধ্বজ বৈকুৃনঠ পুরুষোন্তম বরেণা বিষ্ো অপরা জত জয় জয়ন্ত বিজর কৃতাবর্ত মহাদেৰ 
অনাদ্দে অনস্ত অনাদ্যস্তমধ্যনিধন পুরঞজয় ধনপ্য় সুরস্থত পৃথুশবঃ পৃশ্রিগর্ভ হিরণ্যগর্ভ কমলগর্ভ 
কমলায়তাক্ষ কমলালয়াপ্রিয় বুষ্ঃমুল ভূতাঁধিবাস বর্গাধাক্ষ গদ্দাধর শ্রীধর বনমালাধর লম্ষ্মীধর 
ধরণীধর পদ্পভ বিরিধঞ্চ মঞ্জিসেন মহাদেন সেনাধ্যক্ষ পরিঈত বহুকল্প মহাকল্প কল্পনামুখ 
অপ্কিদ্ধ নর্বগ সর্ধ'ম্মক দ্বাদশাত্বক সর্ধান্মক্ক কলাম্মক ভূতাম্মক রসাম্ম্ সনাতন মুঞ্জকেশ 
হরিকেশ হৃষীকেশ গুড়াকেশ কেতৃমন্ নীল স্থন্মন স্থল পীত রক্ত শ্বেত শ্বেতাধিবাস রক্তাঙ্র প্রন 
প্রীতির প্রীতিবান হংস সীরধ্বজ নীলবাসঃ সর্বলোকাধিবাস কুশেশয় অধোক্ষজ গোবিন্দ 

পুলন্তা কহিলেন, ব্রদ্ধন্! ব্রন্ধা যথাবিধি পৃজাদি দ্বারা পঠিচরখপূর্ব্বক, স্ব্গবানকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন., আপনি বহুকাঁলের পর আগমন করলেন, কারণ কি? 

জগতন্নামী উত্তর কবিলেন, হে শয়স্ত্ব! আমি সুরগণের খরদ্ধিভে'গদাধনার্থ বলিবন্ধনরূপ 
মহৎ কার্ধ্য সাধন করিয়াি ॥ ৪ ॥ 

পিতামহ এই বাঁকা শ্রবণ করি, মুদ্দিতমানসে বারংবার বলিতে লাগিলেন, কিরূপে বলিকে 
বন্ধন করিয়াছিলেন, আমাকে দেখাইতে হইতেছে ॥ ৫ ॥। 

তিনি এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে, ভগবান্ গরুড়বঙ্গ সেই সর্বরেবমদ্ধ বামনরূপ 
প্রদর্শন করিলেন || ৬।। অযুতযোজনবিস্তৃ ও অযুতযোজনসঘুচ্ছিত সেই বামনবিহ দর্শন 

করিয।, পিতামহ প্রণাম করিলেন । এবং বান্রম্বার সাধুবাদনহকাঁরে বলিতে লাগিলেন, সর্বথা 
সমাক্রূপ অনুষ্ঠান করিয়াছেন । এই বলিয়|, সেই মহাদেব বাশ্বদেবে ভক্তিমান্ হইয়া, স্তব 
করিতে লাগিলেন || 91৮11 তুমি ওক্কারম্বরূপ, তোম।কে নমঙ্ক!র। হে দেবাধিদেব বানু" 
দেব! হে একশূঙ্গ, বস্থরূপ ও বুধাকপে! হে ভূতভাবন! হে স্রান্্রবৃষ ! হে সুরাসুর- 
মথন ! হেন্্রপতিহাদ ! হে সুরানিন্দাণ! হে অরিপ্ব! হে কপিল, মহাকপিল, বিষকৃদেন 
ও নারায়ণ! হে ধ্রবর্বজ ও ভালপবজ! হে বৈকৃঠ ও পুরুষেত্ম! হে বরেণা, বিদেশ ও 
অপরাজিত ! হে জয়, জয়ত্ত ও বিজন্ব ! হে কৃতাবর্ত, মহাদেব, অন'দি ও অনন্ত ! হে অনা- 

দ্যন্তমধানিধন | হে পুরঞ্জয় ও ধনজঁয়! হে স্থরস্তত, পৃথুশ্ব₹ঃ, পৃ শ্নগর্ভ, খিরণ্যগর্ভ, কমলগর্ভ, 
কমলায়তাক্ষ ও কমলালয়াপ্রিয় ! হে বৃষ্তিমূল, ভূতাধিবাস বর্গ ধ্যক্ষ, গঙ্গ।ধর শ্রীধর, বনমালা- 
ধর, লক্ষ্মীধর ও ধবণীধর ! হে পন্মনাত, রিরঞ্চ, আঞ্চিষেণ, মহাসেন ও নেনাধ্যক্ষ ! হে পরি- 
&ত, বহুকর, মহাকল্প, ও কল্পনামুখ ! হে অনিরুদ্ধ, সর্বগ, সর্বাত্মক, দ্বাদশাত্মবক, সর্বাত্মক, 
কলাত্মক, ভূতাত্ম৮, রপাত্মক ও সনাতন! ছে মুঞ্জকেশ, হরিকেশ ও গুড়াকেশ ! 

হে কেতুমন্! হে নীল, হুন্ম, স্থল, গীত, রক্ত, শ্বেত, শ্বেতাঁধিবাস, রক্তা স্বরপ্রিয়, গ্রীতিকর, 
প্রীতিবাস, হুংস ও নীরধ্বজ ! হে নীলবাঁস, সর্ধবলোকাধিবাঁস, কুশেশয়, অধোক্ষজ, গোবিন্দ, 
জনার্দন, মধুস্থদদন ও বামন ! তোমারে নমস্কার । 



৪২৪ বামনপুরাণম্। [ ৯৩ম, অধ্যায়ঃ । 

জনার্দীন মধুসূদন বামন নমন্তেহস্ত ও সহশ্রশীর্য। অসি সহত্রদগসি সহত্রপাঁক্দোইসি অধে- 
মুখোনি মহাপুরুযোসি লহশ্রবাহুরসি সহত্রমূর্তিরসি ত্বাং দেবা প্রাঃ সহশ্রবদনং নমন্তে নমন্তে 
ও" নমন্তে বিশ্বদেবেশ বিশ্বভৃত বিশ্বাত্মক বিশ্বরূপ বিশ্বসস্তব ত্বত্তে। বিশ্বমিদমভবদ্ত্রাঙ্ষণ স্তে 
মুখমাসীৎ ক্ষত্রিয়া দোঃ সমভূদৃরুযুগ্যাপ্ধশে হভংন্ শৃদাশ্চরণকমলেভ্যো নাভেম্তথাস্তরিক্ষঞণ 
ইন্জ্াপ্নী বক্ত পক্ক ধা মনসম্ভ শশী জাতঃ প্রসাদাত্তব চাপ্যহং ক্রোধ'জ্জাতত্ত স্ত্াস্ব £ঃ প্রাণাজ্জাতে। 
মাতরিশ্বী শিরসো! দেযারজায়ত শ্রোক্রোন্িব দিশে! ভবন্ স্বয়স্তে| ভূরিয়ঞ্চরণাঁজ্জাতা গোত্রোত্তবাঁতি- 
শোভিত। ত্বং নভভ্ত্চ নক্ষত্রং স্বেদোতিজ্জান্তথাগুজাঃ মূর্ভাশ্চৈবাহ্যমূর্তীশ্চ সর্ধে ত্বত্ঃ সমুত্তবাঃ 
অতো বিশ্বাত্বনাদ্যোসি ও' নমন্তে পুষ্পহাসোসি ও'কাপোসি বযটকারোপি ম্বাহাকারোসি মাতরি- 
স্বাপি যজ্জচরোসি ত্রিকোশিরপি হোমোসি হয়মানোসি পাতাসি পঠিতাসি হস্ত'সি হস্তমানোসি 
নীতিরসি মেধাসি অগ্নরসি বিশ্বধাম।সি অর্ধেসি পরবধামা(স শ্রগভাগে!স অরণিরদি অরণী- 
য়োসি জ্ঞানময়োসি ধ্যানমপি ধ্যেয়োসি ষক্ঞোসি ইষ্টোদি যষ্টাসি দানমমি পশুরসি পুজ্যোনি 
ইজ্যোসি হোতালি গীতোদি উদগ,তামি যজমানে!দি গতিমানপি জ্ানিনাং জ্ঞানমপি যোগিনাং 
যোগোহসি মোক্ষগামিনাং মোক্ষোসি শ্রীমতাং শ্রীরসি গুহ 'স ধাতাসি পরমপি সোমসি হুষ্যোপি 
দক্ষিণা দীক্ষিতোনি নরোনি ত্রিনয়নে।পি আদিতা প্রভোস শুচিরসি শুব্রে!সি'নভে।সি নভস্যোপি 
যজ্ঞোসি .সহোর্সি সহস্যোসি তপোনলি তপস্যোসি মধুরদি ম।ধবোপি কালোদি সংক্রমেপি 

তুমি ওক্কারম্বরূপ। তুমি সহস্রশীর্যা, তুমি সহশ্রলোচন, তুমি সহতপাণ, তুমি অধোমুখ, 
তুমি মহাপুক্রষ, তুমি মহুত্রবাছু ও সহত্রণুত্ত। বেদদকল তোমাকে সহশ্রমুখ বলিয়াছেন। 
তোমাকে নমস্কার; তোমাকে নমস্কার । হে ওক্ক।রপ্পন বিশ্বদেবেশ, বিশ্বভৃঠ, বিশ্বাস্মক, 
বিশ্বরূপ ও বিশ্বসংতব! তোমাকে নমস্কীণ) তোম। হইতেই এই বিশ্ব প্রাহ্ভূতি হইয়'ছে। 
্রাঙ্গণ তোম:র মুখ, ক্ষত্তরিয় তোমার বাঁছ, বৈশ্য সঞ্চল তোমার উরুষুগ্ম হইতে সমুদ্ভুত হইয়াছে। 
শৃদ্র নকল তোমার চরণকমগ্ন হইতে জন্মগ্রংণ করিয়াছে । তোম।র নাত হইতে অন্তবীক্ষের 
উদ্ভব হইয়াছে। ইন্দ্র ও অগ্নি তোমার বদনপঙ্কজ হইতে অবতরণ ক।রম়্াছেন। তোমার মন 
হইতে শশী জন্মিয়াছেন। তোমার প্রসাদ হইতে আমার উত্তৰ হইপ্ন]ছে, তোমার ক্রোধ হইতে 

ত্যস্বক অবতরণ কাঁরয়াছেন। তোমার প্র হতে মাতরিশ্বা জ।ন্ময়াছেন। তে|মার মস্তক 
হতে স্বর্গের সমুত্তব হইয়াছে। দ্িকৃপকল তোমার শ্রোখোন্তব। হে স্বরভো ! পৃথিবী তোমার চরণ 
হইতে জন্মিয়াছেন। তুমি নভঃ, তুমি নক্ষত্র, তুমি ম্বেটজ, ডান্তজ্জ ও অওঙ মূর্ত, অমূর্ত, 
সমুদায়ই তোম হইতে জান্ময়ছে। এইজন্তই হে.বশ্বাত্মন্! তুম আদ্যন্বরূপ। ওক্ক।রম্বরূপ 
তোম|রে নমস্কার; তু ম পু্পহাস, তুম পরম, তুম মহাহাল, তুমি ওক্কার, তুমি খযট্কার, 

ভুমি স্বাহাকার, তু'ম মাতরিশ্ব, তুম যজ্ঞচর, তুম ভ্রিকোশি, তুমি োতা, তু ম হোম, তু।ম 
হুয়মান, তু ম পাতা। তুমি পঠিতা, তু!ম হস্ত, তুমি ছতাশন, তুমি নাতি, তুমি মেধা, তুম অঃ, 
তু!ম |বস্বধ/ম, তুমি অধ, তু।ম পরনধা, তু।ম ক্রক্ভাও তু ম অরাণ, তুমি অবণীয়, তম জ্ঞান- 

ময়, তুমি ধ্যান, তুমি ধ্যেয়, তুমি যজ্ঞ, তুমি ইষ্ট ভুমি যা, তুমি দান, তুমি পণ্ড, তুমি পৃজ্য, 
তুমি ইজ্য, ভূমি হোতা, তুমি গীত, তুমি উদগ,তা৷ ; তুমি যজমান, তুমি গতিমান্,তুমি জ্ঞানিগণের 

জ্ঞান, তুমি যোগিগণের যোগ, তুমি মোক্ষগামিগণের মোক্ষ, তুমি শ্রামদ্গণের শ্রী, তুমি গুহ, 
তুমি ধাত, তুমি পর, তুমি সোম, তুমি হুর্ধ্য, তুমি দক্ষিণা, তুমি দীক্ষিত, তুমি নর, তু 
তিনয়ন, তুমি আ]দত্যপ্রত, তুমি ওচি, তুমি শুক্র, তুমি নত, তুমি নভন্য, তুমি যজ্ঞ, তুমি সহ, 
তুমি সহস্য, তুমি তপ, তুমি তপন্য, তু'ম মধুং তুমি মাধব, তুমি কাল, তুম সংক্রম, তু'ম 



৯৩ম, অধ্যায়ঃ। ] বামনপুরাণম্। ৪২৫ 

পরারুমোসি অশ্বগ্রীবোধি মহামেধোলি শঙ্ষরোস হরীশ্বরোপি সত্বমপি ব্রন্গচর্ষে]াপি শ্বর়সি 
বিত্তাব্ষণোলি প্রাগ্শপ্রকাখোপি তৃতার্দিরপি মহ্াভূভোপি উর্ধচর্্ান্তকর্তাপি ব্যাপ্তোপি 
সর্বপাপবিমোচনোপি ত্রিবিক্রমোপি নমন্তে। 

পুলস্ত্য উবাচ । ইখং জ্রতোঁলৌ প্রপিতামহেন বিধুঃ সদৈবাডভুতকর্্মকারী। প্রোবাচ চেদং 
প্রপিতামহত্ত বরং বৃণণীঘ।মলসত্ববৃত্ত ॥ ৯ ॥ তমব্রবীৎ প্রীতিঘুতঃ পিতামহ! বরং মমেহাদ্য বিতো 
প্রধচ্ছ। রূপেণ পুণ্যেন বিভোরনেন সংস্থীযনতাং মন্তবনে মুরারে ॥১*॥ ইথং বৃতে তেন বনে 
বরেণ্যে দেবোহপাথাচিভ্িতমব্যয়াত্বী। তন্ছৌ ন্বন্ূপেণ হি বামনেন সংপুজ্যমানঃ সদনে 
্বয়ভ্তোঃ ॥ ১১ ॥ নৃতান্তি তত্রাপ্সরসাং সমূহা! গায়স্থি গীতানি ম্থুরেন্দ্রনাধর্যঃ। বিদ্যাধরাভ্ত,রধ্যম- 
বাদয়ত্ত স্বস্তি দেবান্ুরসিদ্ধলজ্বাঃ ॥ ১২ & ততঃ সমারাধ্য বিভ্ভুং মুরারিং পিতামহে। ধো- 
মলঃ ন্ুশুদ্ধঃ | নর্গং বিরঞ্চেঃ লদনাৎ্ ল্দপুণাদানীয় পুক্গাং প্রচকার বিষ্চোঃ ॥ ১৩॥ স্বর্গে 

সহশ্বং স তু যোজনানাং ,বিষুঃ প্রমাণেন হি বামনোহভূৎ্। তত্রাশ্য শত্রঃ গ্রচকার পুজাং শ্বয়- 

ভূবস্তলাগুণাং মহর্ষে ॥১৪॥ এতন্তবোক্তং ভগবাংঘ্রিবিক্রমশ্চকর যদ্দেছিতং মহাযআ্া। 
রসাতলম্থং দিতিছং হি কুর্বন্ নিবেদিতং তেহদ্য ময়া ছি বিপ্র॥১৫॥ 

ইতি শ্রীবামনপুবাণে বামনপ্রাহুর্চাবে ব্রন্মোক্ততন্তবে! নাম ত্রিনব ততমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯৩। 

বিক্রম, ভুমি পরাক্রম, তুমি অশ্বর্থীব, তুমি মহামেধ, তুমি শঙ্কর, তুমি হরীশর, তুমি সত্ব, তুমি 
্রক্ষচর্ধয, তুমি স্বর্গ, তুমি মিজ্রাবরুণ, তুণি প্রাগ্বংশপ্রকাশ, তুমি ভূঙাদি, তুমি মহাভূত, 
তুমি উদ্ধকর্্না, তুমি অন্তকর্তা, তুমি ব্যাণ্ড, তুমি সর্বপাপবিমোচন, তুমি ক্রিবিক্রম ; তোমাকে 
নমস্কার । 

পুলস্ত্য কহিলেন, পিতামহ এইরূপ স্তব করিলে, দর্ববদাই জদ্ভুতকর্কারী বিষুঃ তঁহারে 
কহিলেন, হে অমলনত্ববৃত্ত ! বর গ্রহণ করুন ॥ ৯ ॥ 

পিত!মহ প্রীতিযুত হইয়1, তাহারে কহিলেন, হে মুরারে ! অদ্য আমারে এই বর প্রদান করুন, 
আপনি মেন এই পরমপবিত্র বামনম্বরূ.প চিরক।ল মদ্দীয় ভবনে বিরাজ করেন ॥ ১০ | 

তিনি এইরূপ বরেণ্য বর বরন করিগে, অব্যয় স্বাঁ বিষুঃ বামন শ্বর্ূপে তদ্দীয় ভবনে অধিষ্ঠিত 
হইলেন। তথায় সকলে তাহার পুদ্বা করিতে লাগিলেন ॥ ১১॥ অদ্দরোগণ নৃত্য আরভ 
কারল। স্ুরেন্ত্রর'ণীসমূহ গান করিতে ল'গিলেন। খিদ্যাধরগণ তৃর্ধযবাদনে প্রবৃত্ত হইল। 
দেবগণ, অন্তরগণ ও নিদ্ধগণ স্তুব আবর্ভ করিগেন & ১২॥ পিতামহ মুরারির সবিশেষ আরা- 
ধন। করিয়া, ধৌভমল ও অতিমাত্র শুদ্ধিপম্পন্ন হঠলেন । অনন্তন্ন ইন্দ্র নেই বামনরূপী ভগবানকে 
পিতামছের পরমপধিতআ্র ভবন হইতে স্বর্গে নানয়ন করিয়া, পুরা করিলেন ॥ ১৩ ॥ বিষুঃ সেই 
স্বর্গে বামনরূপধারণপুর্বক প্রমাণে সহ যোজন আশ্রয় করিয়া! রহছিলেন | ছে মহর্ষে! ইন্দ্র 
পিত,মহেব তুঙ্যগুণে তদীয় পূজ।বিধি দমাহিত করিলেন ॥ ১৪ ॥ মহাত্ব! ভগবান ভিবিক্রম 
রলিকে রসাতলস্থ কারয়া, দেবগণের ধাদৃশ হিত সংবিধান কনেন, তাহা! তোমান্ন নিকট কীর্তন 

করিলাম ॥ ১৫7 

ইতি জ্রীবামনপুর[ণে ব্রন্দোক্তম্তবনামক জ্রিনবতিতম অধ্যান্স ॥ ৯৩॥ 

৫৪ 



চতুর্নবতিতমোহধ্যায়ঃ | 
লুলভ্ত্য উবাঁচ। গত্ব। রসাতলং দৈতো] মহামপিবিচিত্রিতং। শুধ্ধস্ষটিকসোপানং কারয়া- 

মাপ বৈ পুরং॥১॥ তত্র মধ্যে ম্থ্বিভ্তীর্ণে, প্রাদাদে। বছবেদিকঃ। মুক্তাজালান্তরদারে। 
নির্থিতো বিশ্বকন্মণা ॥২॥ তত্রান্তে বিবিধান্ ভোগান্ ভূঙ্জন্ দিব্যান্ সমানুষান্। নায় 
বিদ্ধ্যাবলীত্যেবং ভার্যান্য দয়িতাভবৎ ॥৩॥ যুবতীনাং সহস্সা প্রধান। শীলমণ্ডনাঁ। ভয় সহ 
মহাতেজ] রেমে বৈরোচনিষুনে ॥ 3॥ ভোগাসকপ্য দৈতান্য বলতঃ ক্ছতলে তাা। দৈত্য- 
তেজে হরং গ্রাপ্তং পাতালং বৈ স্ুছুর্শনং ॥ ৫1 চক্তে প্রবিষ্টে পাতাঁলে দানবানাং ভয়ং মহৎ। 
অতৃদ্ধলহলাশবঃ ক্ষুভিতার্ণবসরিভঃ ॥ ৬ ॥ তং শ্রত্ব। স্ুুমহচ্ছব্ধং বলিঃ খড়াং সমাদদে। আঃ 
কিমেতদি তীথঞ্চ পপ্রচ্ছান্থরপুঙ্গবঃ ॥ ৭17 ততো বিদ্ধ্যাবলিঃ প্রাহ সাঘ্বয়ন্ত্রী নিজং পতিং। 
কোশে খঙ্জাং সমাধায় ধর্্মপত্বী শুচিব্রতা ॥৮॥ উবাচ মধুরং বাক্যং দৈত্যরাং স্থনিশ্চিতং। 

এত্তত্তাগবতং চক্রং দৈত্যচক্রক্ষক্করং ॥৯॥ সংপুজনীয়ং দৈত্যন্ত্র বামনশ্থ মহাজনঃ। ইত্যেব- 
মুক্ত1 চার্কাজী প্রধতাপা বিনির্ধযৌ ॥ ১০ ॥ অধাভ্যাগাৎ সহ্শ্রারং বিষ্টোশ্চক্রং দ্ছদর্শনম্। 
ততোহন্রপতিঃ প্রাহ কতাঞ্জলিপুটো মুনে। সংপৃজ্য বিধিবচ্চক্রমি?ং স্তোত্রমুদীরয়ন্॥ ১১। 

বলিরুবাচ। নমস্তামি হর়েম্চক্রং দৈত্যচক্রবিদারণং। সহআাংশুং সহআভং সহশ্রারং 
্থদর্শনং ॥ ১২॥ নমন্তামি হরেশ্তক্রং যস্য নাভ্যাং পিতামহঃ। তুঙ্গে ত্রিশৃলধৃক শর্বা অরামূলে 
মহ্থাদ্রয়ঃ ॥ ১৩ ॥ অরাম্ছ সংস্থিতা দেবাঃ পেন্দ্রার্কাশ্চি সপাবকাঃ। জবে যন স্থিতো বাযুরা- 
পোগ্নিঃ পৃথিবী নভঃ ৫ ১৪ ॥ অরাসন্ধিবু জীমূতাঁঃ সৌদ মুক্ষাণি তারকা: । বাহাতো মুনয়ে] 
যন্য বালখিল্যাদয়ন্তথ। ॥ ১৫ ॥ তদাধুধবরং দেবং বাস্থদেবদ্য ভক্তিতঃ। ত্রিধা পাপং শরীরোখং 
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পুলত্য্য কহিলেন, বলি রপসাতলে গমন করিয়া, মহামশিবিচিত্রিত, শুদ্বক্ষটিকসোপান- 
ভূমিত পুর প্রতিষ্ঠিত করিলেন ॥ ১॥ বিশ্বকর্মা তাহার স্বিস্তীর্ণ মধ্যদেশে বহুবেদিবিরাঞ্জিত, 
মুক্তাজাঙান্তর দ্বারবিশি্ট প্রালাদ নির্মাণ কুরিয়। দিলেন ॥ ২॥ তথায় বলি বিবিধ 
দিবা ও মান্ুষ্য ভোগ সম্ভোগ পূর্বক অবস্থিত করিতে লাগিলেন। বিদ্ধ্াবলী নামে তাহ!র 
দয়িতা ভার্ধ্যা ছিলেন ॥ ৩॥ সেই শীলভৃষণা ললন। যুবতীসহত্রের প্রধান। হইলেন। মুনে ! 
মহাতেজ! বলি তাহার সছিত তথার বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ৪|॥ তৎ্কাঁলে ভোগাদক্ত 
হইয়া, বাস করিতে লাগিল, দৈত্যতেজোহর ন্ুদর্শন পাঁতালে সমাগত হইল ॥ ৫। চন্রু 
পাতালে প্রবেশ করিলে, দৈত্যগণ অতিমাত্র ভীত হইয়া, উদ্বেলসাগরসদূশ হুলহলাশব্দ করিয়া 
উঠিল ॥ ৬ ॥ বলি সেই বিপুল শব্ধ শ্রুতিগোচর করিয়া, তৎক্ষণাৎ খড়াগ্রহণ করিলেন এবং 
আঃ, কি কারণে এরূপ ঘটিল, বলিয়।, নিজ্ঞানা করিতে লাগিলেন ।। ৭ ॥ তখন ধর্মপত্তী 
গুচিত্রভা বিন্ধ্যাবলী কেশমধ্যে খড়ীাসমাধানপুর্বাক দ্বীয় ্বামীকে সাত্বনা করির়া।। ৮|| 
সুনিশ্চিত মধুর বাকো কণহছতে লাগিলেন, এই চক্র ভগবানের; দৈত্য চক্র ক্ষন করিয়া 
থাকে ॥ ৯।। মহাত্মা! বামনের এই চক্রের সম্যক রূপ পুঙ্গ। কর। কর্তব্য। চার্কজী বিদ্ধ্যাবলী 
এইপ্রকার কহিরাই, প্রস্থান ও বিনির্গমন পূর্ব্বক | ১০ ॥ বিষুর সহত্রার সুদর্শন চক্রের সমীপে 
সথাগত হইলেন। তখন, অন্থ্রপ ত বলি কুভাঞজলিপুটে যথাবিধি চক্রের পুজা! করিয়া, বক্ষ্যমাণ 
বাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন ॥॥ ১১।। দৈতাচক্রবিদারণ হরিচক্র ম্মদর্শনকে নমস্কার করি। 
এঁ চক্র সহশ্রাংও, সহল্রভ ও সহম্রারবিশিষ্ট || ১২।| যাহার নাভিতে পিতামহ, তুঙ্গে 
মহাদেব, অয়ামূলে মহাদ্রি সকল ॥ ১৩।। অরসমূছে ইন্দ্র, অর্ক ও অগ্রিপ্রমুখ দেবসমৃ্। জবে 
বানু, জল, অগ্নি, পৃথিবী ও নভত্তল ॥ ১৪॥ অরাসদ্ধিসকলে জীমৃতসমূহ, লৌদ'মিনী 
সমস্ত, খক্ষ ও তারকান্তবক, বাহদেশে বালধধল্য।দি মুনিমগ্ডুলী।। ১৫॥ প্রতিষ্ঠিত আছেন, 
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বাগজং মানসমেব চ। ১৬॥ তন্মে দহম্ব দীপ্তাংশে! বিষ্ণোশ্চক্রং মুুর্শনং। বত কলৌ বহুলং 
পপং পিতৃকং মাতৃকং তথা! ॥ ১৭ ॥ তন্সে হরম্য তরস। নমন্তেত্বচাতাযুতা। আপদে৷ মম নশ্যত্ত 
ব্যাধয়ো য'ংতু সংকরং। ত্বন্নামকীর্ভনাচ্চক্র ছুরিতং ধাতু সংক্ষয়ং ॥ ১৮ ॥ ইক্যেবমুক্ত। মতিমান্ 
লমভ্য্চথ ভক্তিতঃ। সংন্মরন্ পুগুরীকাক্ষং সর্ধপাঁপবিনাশনং ॥ ১৯॥ পুঁজিতং বলিনা চক্রং 
কত্বা নিস্তেজসোন্থ্রান্। নিশ্চক্রামাথ পাতালাদিযুবে দক্ষিণে মুনে॥২০ ॥ সুদর্শনে বিনি- 
ক্ু'ত্তে বলির্বিক্লবতাঙ্গতঃ। পরমামাপদং প্রীপ্য সন্মার ন্বং পিতামহুং ২১॥ সচাপি সংস্মতঃ 
গ্রাপ্তঃ স্থতলং দ|নবেশ্বরঃ | দু তক্ছৌ মহাতেজ1£ সার্ধপাত্রোবলিত্তদ! ॥ ২২॥ স তঘভ্যর্চয 
বিধিনা পিতুঃ পিতরমীশ্বরং। কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা ইদং বচনমত্রবীৎ ॥ ২৩॥ সংস্মতোপি 
সমাধাতঃ স্ৃবিষণ্ধেন চেতসা। তন্মে হিতঞ্চ পথাঞ্চ শ্রেয়াংসি ত্বং তদাণ্ড মে। ২৪॥ কিং কার্ব্যং 

তাত সংসারে বসতা পুরুষেণ ছি। কুতেন যেন বৈনাস্য বন্ধঃ সমৃপজা'়তে ॥ ২৫ ॥ সংসারার্ণব- 
মগ্লানাং নরাপামললচেতসাং । তাঁরণায় ভবেদযস্ত তন্মে ব্যাখ্যাতুমহমি | ২৬॥ 

পুজন্ত্য উবাচ। এতত্রচনমাকর্ণয তৎ পৌত্রাদ্দানবেশ্বরঃ। বিচিন্ত্য প্রাহ বচনং সংসারে 
যদ্ধিতং পরং॥ ২৭॥ 

প্রহলাদ উবাচ। সাধু দানবশীর্দল যত্তে জাত মতি্তিয়ং। প্রবক্ষ্যামি হিতস্তেদ্য তথান্ঠেযাঁং 
নৃণামপি ॥২৮॥  ভবজলধিগত'নাং ছন্কবাভাহতানাং স্ুতদুহিতৃকলত্রত্রাণভারাপ্দিতানাং ॥ 
ব্ষয়বিষমতো|য়ে মজ্জতামগ্লধানাং ভবতি শরণমেকে! বিষুঃপে তো! নরাণাং ॥ ২৯॥ ষে সংশ্রিত। 

বাম্থদেবের সেই অ'মুধবর সুদর্শন চক্ুকে ভক্তিভরে নমস্কার করি । আমর শারীরিক, মানস ও 
কায়জ ভেদে যে ত্রিবিধ পাপ সমুদ্ুত হইয় ছে।।১৬॥॥ হে দীপ্তাংশে। বিষুণচক্ত সুদর্শন ! 
তাহা দগ্ধ কর। আমার পিতৃকৃল ও মাতৃকুল হইতে যে বহুল পাতক সঞ্চিত হইয়াছে ॥ ১৭।। 
হে বিষুত্চক্র ! তাহাও সবেগে হরণ কর; তোমাকে নমস্কার করি। হে চক্র! তোমার 

নাম সংকীর্কন করিবামাত্র আমার আপৎ্ সকল বিনষ্ট হউক, ব্যাধি সকল বিগত হউক, 
এবং ছুরিত সকল ক্ষয় 'প্রাপ্ত হউক || ১৮।। 

মতিমাঁন্ বলি এইপ্রকাঁর কহিয়া, ভক্তিশরে অভ্যচ্চন! করিয়া, সর্বপাপবিনাশন পুগরী- 
কাক্ষেত স্মরণ করিতে লাগিলেন | ১৯।। সুদর্শন চক্র বলি কর্তৃক পুজিত হইয়া, দেত্যদগকে 
তেজোহীন করিয়।, পাতাল হইতে দক্ষিণে বিনির্গত হইল ॥| ২০।। জ্দর্শন বিনিক্ষান্ত হইলে, 
বলি বিক্ুবভাব,পন্ন ও নিরতিশয় আপদগ্রস্ত হইয়!, শ্বকীয় পিতাঁমহকে ক্মরণ কগ্গিলেন ॥ ২১॥ 

ল্মরণ করিবামান্, দৈত্যেশ্বর প্রহ্নাদ স্থতলে সমাগত হইলেন। মহাতেঙ্গাঃ বলি দর্শনমাত্র 
অর্ধপাত্রহন্তে উখান করিলেন ॥ ২২॥ এবং ভগবন্তক্ত প্রহ্লাদকে যথাবিধি জঙ্চন। করিয়া, 

কতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন | ২৩॥ আমি অতীব বিষগ্রচিত্তে স্মরণ করিবামাত্র আপনি 
সমাগত হুুয়াছেন । অতএব, যাহাতে আমার হিত, উপকার ও শ্রেয়োল।ভ হয়, আশু তাহা 

বর্সিতে আজ্ঞা হউক ॥ ২৪॥ তাত! শংপারে সাধু পুরুষের কীরশ কার্ধ্য করা কর্তব্য, 
ঘাইাকরিলে তাহাকে আর বন্ধ হইতে হয় না।॥ ২৫॥ যাহা কঞ্িলে, সংসারসাগরে মগ্ন 
অল্পবৃদ্ধি মানবগণের উদ্ধারলাভ হয়, তাহ। ব্যাখ্যা করুন ॥ ২৬॥ 

পুলন্ত্য কহিলেন, দানবেশ্বর প্রহ্লার্দ পৌত্রের প্রমুখাৎ উক্তরূপ বচন আকর্ণন করিয়$ 
বিশিষ্টবিধানে সংসারে যাহ! হিতকর, তাহ! চিস্তা করত, বলিতে লাগিলেন | ২৭॥ হে 
দানবশার্দংল! তোমার যে এইরূপ মতি হইয়াছে, ত্লিবন্ধন অ.মি তোমারে সাধুবাদ প্রদান 
করিতেছি। এক্ষণে তোমার ও জন্যান্য ব)ক্িগণের হিত উপদেশ করিতেছি ॥ ২৮ ॥ ভবরূণ 

সাগরে নিপতিত, ঘন্দবূপ বাতে অভিহত, ন্ুত দুহিত। ও কলত্রগণের জরাণরূপ ভারে অর্দিত, 



৪২৮ বামনপুরাণমূ। [৯ওম, অধ্যায়ঃ | 

হারঙ্গনস্তমনিন্দাঙাদ্যং নারার়ণং শ্থরগুরুং শুভদদ্বরেণ্যং । শুদ্ধং খগেজ্গমনং কমলালয়েশং 

তে ধর্বরাজশরণং ন বিশকতি ধীরাঃ ॥ ৩০ ॥ ম্বপুক্ষষমভিবীক্ষ্য পাশহস্তং বদতি যমঃ কিল তস্য 
কর্ণমূলে। পরিহুর মধুহুদন প্রদক্নান্ প্রভুয়হুমন্তনৃশাৎ ন টবফবালাং ॥ ৩১ ॥ . তথান্তুক্ঞং নর- 
সত্তমেন ইক্ষাকুণা ভক্তিযুতেন নূনং । যে বিষুণভক্তাঃ পুরুষাঃ পূ্থব্যাং যমস্য তে নির্বিষয়] 
ভবত্তি॥ ৩২7 সা জিহ্বা যা রিং স্তোতি তচ্চিত্তং বত্তদর্পিতং। তাবেব কেবলৌ শ্লাঘ্যো যৌ 
তৎ্পুজাককো কৃতৌ ॥ ৩৩) নূনং ন তৌ করৌ প্রোভে৭ বৃক্ষপাধাগ্রপল্পবৌ। ন যৌ পুজয়িতুং 
শড়্ো। হরিপাদানুজছয়ং ॥ ৩৪ ॥ লূনং তৎকষ্ঠশাল্কমখব] প্রতিজিহ্বকা। রোগস্চান্ডে। ন 
সা জিহবা ব| ন বক্তি ছবেগুণান্ ॥ ৩৫॥ শোচনীয়ঃ স বন্ধুনাং জীবন্নপি মৃতে। নরঃ। যঃ পাদ- 
পদ্চজং বিষ্চোন পৃজয়তি ভক্তিতঃ ॥ ৩৬॥ যে নরখবান্থদেবল্য লততং পৃজনে রতাঃ। মৃত 
অপি ম শোচ্যান্তে সত্যং লত্যং ময়োদিতং ॥ ৩৭ ॥ শানসীরং মানসং বাগ জং মূ্ভামুর্তং চরাচরং। 
দৃশ্যং স্পৃশ্যমদৃত্তং বা! তৎ সর্বং কেশবাত্বকং (৩৮1 যেনার্চিতে! হি ভগবান্ চতুর্ধাপি ভ্রিবিক্রমঃ। 
(তনাচ্চিতা ন লন্দেহে। লোকাঃ সামরদানবাঃ ॥ ৩৯ ॥ যথা রানি জলধেরদংখ্যেয়ানি পুত্রক। 
তথা গুণাশ্চ দেবদ্য ত্বসংখ্যেয়া হি চক্রিণঃ1 ৪* ॥ যে শঙখ্খচক্রাজকরঞ্চ শার্গিণং খগেন্দ্রকেতুং 
বর়দং শ্রিয়ঃ পতিং। সমাশ্রিতীস্তে ন ভবস্তি তুঃখিতাঃ সংপারগর্তে ন পতস্তি তে পুনঃ ॥ ৪১ ॥ 
যেষাং মন্সি গোঁবিন্দো। নিবাসী সততং ভবে । ন তে পরিভবং যান্তি নমৃত্যোরুত্বর্স্তি চ 8৪২৫ 

বিষয়রূপ বিষম তোর মজ্জিত ও সর্বথা প্রববর্জিত ব্যক্তিগণের বিষ্্ূপ পোতই একমাত্র 
আশ্রয় বা রক্ষাস্থান ॥ ২৯ ॥ যিশি অনিন্যয, আদ্য ও অনন্তম্বরূপ। যিনি স্ুরগণের গুরু, 
শুভসংঘটক ৪ সকলেরই বরণীয় ; ধিনি শুন্বস্বরূপ, খগেন্জ্রবাহন ও কমলালয়েশ, সেই নারায়ণ 
হন়ির আশ্রয় গ্রহণ করিলে, যমসঞ্দনে গমন করিতে হয় না॥ ৩* || যম আপনার দূতকে পাশ 
হন্ডতে অবলোকন করিয়া, তীয় কর্ণমূলে বলিয়া থাকেন, মধুন্থদন যাহাঁদের প্রতি প্রসন্ন, 
ত'হাদিগকে পরিহার করিও। অমি অন্যান্য -বাক্তিগণের প্রভূ; কিন্তু বৈষ্বগণের উপর 
আমার প্রতুত্ব নাই ॥। ৩১ নর়সত্ম ইক্ষাকুও ভক্তিযুক্ত হই.।, যারে পৃথিবীতে বিষু- 
ভক্ত পুরুঘগণ যমের অধিকাঁরবহিভূ্তি হুইপ থ|কে ॥ ৩২ ॥ সেই জিহ্ব॥, যাহা হরিন স্তব 
করে; সেই চিত্ত, যাহ তদর্পিত হুইয়| থাকে ; সেই করঘুগলই কেবল শ্লাঘ।, যাহা তদীয় পূজ 
করিয়! থাকে ॥ ৩৩ ॥ শ্রীহরির চরণারবিনের পুজ1 করিতে যাহাদের শক্তি নাই, তাহারা 
করযুগল নহে, বৃক্ষশ:খার অগ্রপলবমাত্র | ৩৪ ॥ যে জিহ্বা হরির গুণ বর্ণন করে ন1, তাহ! 
জিহ্বাই নছে) ভহহ! কঠশ[ল্ক বা প্রতজিহ্বকামাত্র এবং অন্যবিধ রোগম্বরূপ ॥ ৩৫ ॥ 
সেই ব্যক্তিই শোচনীয়, সেই ব্যকিই ,জীবিতপন্বেও মৃত; যে ব্যক্তি ভক্তিযুত হইরা, বিষ্ণুর 
পাদপলুপুজায় প্রবৃত্ত হয় না॥ ৩৬ ॥ যেসকল মন্যা সতত ব:ন্দেবের পূজায় সংসত্ত, আমি 
সত্য সত্যই বলিতেছি, তাহার মরিলেও শে!চনীয় হর নাঁ॥ ৩৭ | কি শারীর, কি মুমনস, কি 
বাক্জাত, কি মূর্ত ঘা অমুর্ভ, কি স্থাবর বা] জজম, কি দৃশ্ত বা অদৃশ্, কি স্পৃপ্ত/'বা অস্বস্ত, 
সমুদায়ই কেশবাজ্মক ॥ ৩৮ ॥ 

যাহারা চতুর্ধা তগবান্ ত্রিবিক্রমেন্র আরাধন1 করে, তাহ'রা৷ দেব ও দানবসগিত সমুায় 
লোকের পূজা করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই ॥৩৯॥ পুত্রক! জলনিধির রত্ুসকলের যেরূপ 
নংখ্য। হয় না, চক্ত্রীর গুণসকলও তক্রপ অলংখ্যেয় || ৪ ॥ যাঁগর। শঙ্খ ও চক্রপন্মকর, গরুষ্$- 

বাহন, শাঙ্গধর, সকলের বরদ1ত] গ্রীপতিরে আশ্রয় করে, তাহার] কথন ছুঃখিত ও পুনর|য় 
ংসারগঞ্জে পতিত হয় না।। ৪১ ॥ গোবিন্দ যাহাঁদের হ্দয়ে বাস করেন, তাহার! কখন 

পরাভূত ও মৃত্যু কর্তৃক উদত্বেক্জিত হয় না।1৪২1 ভগবান্ শাঙগধর বিষু। সকলেরই একমাত্র 



৯ম, অধ্যায়; | বামনপুরাণমৃ । ৪২৯ 

দবংশান ধরং বিষুঃং যে প্রপন্থাঃ পরায়ণং। মন .তধাং যমলোকোন্তিনচ তে নরকৌকসঃ 1৪৩৪ 

সতীঙ্গতিং প্রাপ্বন্তি করতিশ অবিশারদাঃ। যাত্তি দানবশার্দল বিষুতক্ত] ব্রদস্তি তাং ॥ ৪৪ ॥ 
য। গতির্দৈত শার্দ,লমূং গ্রামে নিহতাত্বনাং। ততোধিকাং গতিং যাস্তি বিষুঃভক্ত। নরোস্তমাঃ 1৪৫। 
য| গতিদ্ধশ্মশীল।নাং সাত্বিক্কানাং মহাত্মনাং । লা! গতির্গদিতা দৈত্য ভগবঘেদিনামপি ॥ ৪৬ ॥ 
সর্বাবানং বান্ছথদবং স্ুষ্করমব্যক্কবিগ্রহং। প্রপত্তপ্তি মহায্মানস্তীর্ঘভূতা ভবচ্ছিদং ॥ ৪৭ ॥ 
গ্রণিপত্য যথান্ত।য়ং সংসারে ন পুনর্ভবে। কৃতেধু বদতে নিত্যং ক্রীড়ন্লান্তেমিতছাতে ॥ ৪৮॥ 
আলীনঃ সর্বধদেহেষু কর্মভিন নস বধ্যতে । যেষাং ৰিষুঃ পরিয়ে শিত্যন্তে বিষণোঃ সততং প্রিয়াঃ ৪৯। 
ন তে পুনঃ সম্ভবস্তি তত্তক্তাব্তৎপরায়ণাঃ। ধ্যায়েন্দামেদরং যন্ত তক্তিনআন্তথার্চয়েৎ | ৫* ॥ 
নহি সংসারপক্কেশ্মিন মজ্জতে দানবেশ্বর । কল্পমুখায় যে তক্তয। স্মরস্তি মধুহদনং ॥ ৫১॥ শ্রাব- 
যস্তি চ শৃথস্তি ছুর্গাণ্যতি তরস্তি তে। হুরিগাথামৃতং পীত্বা বলে বৈ শ্রোত্রভাজনৈঃ 8৫২1 প্রন্থ- 
ধ)তি মনে। যেষাং ছুর্গাণ/তিতরস্তি তে । ধেষাং চক্রগদ্াপাণৌ ভক্তিরব্যতিচারিণী ॥ ৫০॥ 
তে যাল্তি নিয়তং স্বানং যন্ত্র যোগেশ্বরে। হরিঃ। বিষুধর্প্রসক্তানাং তেষ।ং যা! পরম] গতি ॥৫৪। 
স1 ভু জন্মসহত্রেণ ন তপাভিরবাপ্যতে । কিং জটপ্যেস্তদ্য মন্ত্ৈরর্বা কি তপোভিঃ কিমাশ্রমৈঃ 1৫৫৪ 
যদ্য নাস্তি পর] ভক্তিঃ দততং মধুহ্দনে । বৃথ! যজ্জে। বৃথ। দানং বৃথা ধর্দে। বৃখ। শ্রমং ॥৫৬॥ বৃণ1 
তপশ্চ কীর্ডিশ্চ যে! দেস্ি মধুহ্দনং। কিং তন্য বনুতির্মানতৈর্ভজর্ষপ্য জনা্দনে ॥ ৫৭) নমে। নারা- 

আশ্রয় । যাহার] তাহার শরণ1পন্ন, তাহাদের যমলোঁক নাই এবং নরকভোগ্নও হয় না ॥৪৩॥ 

হে দানবশার্দূল ! শ্রুতশান্ত্রবিশ।রদ পুরুষগণ ও বিষুঃতক্ত ব)ক্তিগণ উভয়েই সমান গতি প্রাপ্ত 
হন।॥। ৪9॥ হে দৈতাশনদ্দপ! নংগ্রামে নিহত।আ্ব। ব্যক্তিগণের যে গতি, বিষুভক্ত 
নরে:ত্বম বর্গ ততোধিক গঠি ল ভ করেন।। 9৫॥ মহাত্ব। সাত্বিক্গণের যে গতি, অথবা ধর্শীব 
পুরুষগণের যে গতি, ভগবদ্বেদী ব্যক্তিশণ্রও সেই গত কথিত হইয়াছে।। ৪৬॥ 

যিনি নংসারের সর্বত্র বাস করেন, যিনি হ্ৃপ্মন্বরপ ও অব্যক্তবিগ্রহ, এবং সংসার ছেদন 
করিয়া থাকেন, যে সকল মহাত্ব। সেই বান্র্দেবকে দর্শন করেন, তাহার সাক্ষ)ৎ তীর্থ- 
স্বরূপ ॥ ৪৭ & বানুদেেবকে ষথান্যায়ে প্রণাম করিলে, সংসারে পুনরায় জন্মিতে হয় ন]। 
সকল কার্ষ্যেই তাহার অধিষ্ঠান ও নিত্য বিহার লক্ষিত হুইয়। থাকে ॥৪৮॥ এবং তান সকল 
দেহেই সতত বিরাজ করেন? কিন্তু কখন কর্ম ঘারা বন্ধ হন ন|। বিঞুঃ যাহাদের নিত্যপ্রিয়, 
তাহার) সতত বিষ্তপ্রিয় হইয়। থকে 1৪৯ ॥ ত্ত্তক্ত ও তৎপরায়ণ পুরুবগণের পুনজন্ম নাই। 
যেব্যক্তি ভক্তিতরে অবনত হইয়া, দামোদরের ধ্যান ও জর্চন।৷ করে॥৫০॥ সে কখন 
সংসারপক্কে মগ্ন হয় ন1। ষ'হার! যথাসময়ে উথান করিয়, ভ।ক্তসহকারে মধুস্থদনের স্মরণ |৫১॥ 
ও" আবণু করে এবং শ্রবণ করায়, তাহার! অতীব ছুর্গও তরণ করিয়। থাকে ।। ৫১॥ হে বলি! 
শ্রোত্রবপ-উীজনপহায়ে হ'রনামপ্ূপ অমৃত পান করিয়1।| ৫২॥ যাহাদের অস্তঃকরণ আনন 

অন্থুতরুর্পকরেট তাহার[ও অতীব তুর্গ তরণ করিয়া থাকে । যাহ ॥1 ভক্রগঞ্ধাপাণি নারায়ণে 

্টাত্রিণী ভক্তি গ্রদর্শন করে ।। ৫৩ ॥ যেখানে সেই যোগেশ্বর হরিন্্ অধিষ্ঠ:ন, তাহাদের 
তথায় গতি হইয়! থাকে। বিষুধধর্্ প্রসক্ত পুরুষগণ যে গতি প্রাপ্ত হন ॥ ৫৪ ॥ জন্মসহ্ত্র তপোনু- 
ষ্টা্থ করিলেও, ত দৃশীগষ্ঠিলভ হয় না। তাহার জপে প্রয়োজন কি?যন্ত্রেটেবা ফল কি? 
তপস্টতেই বা কাধ্য কি? আশ্রমেই বা আবশ্যকতা কি?॥ ৫৫ ॥ যাহার অধুস্থদনে সতত 
পরম] তক্তি নাই। যে ব্যক্তি মধুন্থদনের দ্বেষ করে, তাহার যজ্ত বৃথা, দান বৃথা, ধর্ম বৃথা, 
আশ্রম বৃথা, তপন্যাও বৃথ!। আবার, যে ব্যক্তি জনার্দনে ভক্কিমান্, তাহায়ও বছবিধ মন্ত্র কি 
হইতে পারে? ৫৬১ ॥ ৫৭ ॥ 



৪৩০ বামনপুরাণম্। [৯৪ম, অধ্যায়ঃ । 

রখায়েতি মন্ত্রঃ লর্বখ্র্াধকঃ। বধুগ্ষেষাং জয়ন্তেবাং কৃতন্ডেযাং পরাজয়ঃ ॥ ৫৮ যেষামিন্দী- 
বরামে। হদরছে| জনার্দনঃ। তেযামপি জয়ন্তেষাং কৃতো। বৈ স পরাজয়ঃ ॥ ৫৯॥ সর্বমঙ্গল- 
মাল)ং বরেণ্যং বরদং প্রভূং। নারায়ণং নমস্কত্য সর্বকর্মাণি কারয়েৎ ॥৬৯ ॥ বিষ্টয়ে! ব্যতি- 
পাতাশ্চ যেহন্তে ছুর্মীতিসম্ভবাঃ । তে নামন্মন্ণাদ্ধিষ্ণেম্নাশং যাত্তি মহাম্থর ॥ ৬১ ॥ তীর্থকোটি- 
সহত্রাণি তীর্থকোটিণতানি চ। নারায়ণপ্রণামস্য কলাং নারহস্তি যোড়শীং॥ ৬২1 পৃথিব্যাং 
যানি তীর্থনি পুখ্যান্ত য়তনানি চ। তানি পর্ধাণ্যবাপ্লোতি বিষ্ঞোন৭ম!নুকীর্ভনাৎ ॥ ৬৩॥ 
প্রাপ্ুবর্তি ন তাল্লোকান ব্রতিনো বা তপস্থিনঃ। প্রাপ্যস্তে যে তু কৃষন্য নমস্কারপরৈ- 
নরৈ।॥৬৪॥ ধোপ্যন'দেবহাভক্তে! মিথ্যাচ্চয়তি কেশবং। পোপি গচ্ছতি পাধূনাং স্থ'নং 

পুণ্যকতাং মহৎ । স্পত্যেন হৃবাকেশং পু্য়িত্ব! তু যত ফলং॥ ৬৫। স্চীর্ণে তপসি নূণাং তৎ- 
ফলং ন কদাঁচন। ত্রিসন্ধ্যং পদ্মনাভন্ত যে স্মরস্তি ্বমেধসঃ ॥ ৬৬॥ লভস্তে তৃপবাসস্য ফলং 

নান্তযত্র সংশয়ঃ॥ ৬৭॥ সততংশযঘ্রৃঙ্টেন কর্্মপা হরিমচ্চ় | . তথ্প্রসাদাৎ পরাং দিদ্ধিং 
বলে প্রার্দ্যসি শাশ্বভীং ॥ ৬৮॥ তন্মনা ভব তস্তক্তত্তদঘ'জী তং নমস্ক,রু ৷ তমেবা শ্রত্য দেবেশং 
হথবং প্র্স/সি পুত্রচ ॥৬৯॥ অ.দ্যং হানংতমজরং হরিমব্যয়ঙ সর্বত্রগং ত্রন্মা পরং পুরাণং। 
তে যাস্তি বৈষ্চবপদৎ ধুবমক্ষয়ঞ্চ যে মানব) বিগতরাগপর! ভবস্তি ॥ ৭০ ॥ নারায়ণং স্থুরবরং 
সততং ম্মরগ্ভি' তে ধৌতপাঁগুরপট1 ইব র.জহংসাঃ। সংসারসাগরজলস্য তরপ্তি পারং ধ্যায়স্তি 
ধে সততমচ্যুওমীশিতারং ॥ ৭১॥ নিফলুষং সপদি পন্মদলায়তাক্ষং ধ্যানেন হতাকম্থিষচেতনাস্তে। 

নারার়ণকে নমস্কার, এই মন্ত্রই সর্বার্থসাধক। বিষ যাহাদের, তাঁহাদেরই জয়; তাহাদের 
পরাজয় কোথা ?॥। ৫৮ ॥ ইন্দীবরগ্ঠাম জনার্দন যাহাদের হৃদয়স্থ, তাহাদেরও সর্বদ জয় 
হইপ্ন| থকে; কুত্রাপি পরাভব হয় না॥। ৫৯ ॥ যিনি সর্ধমঙ্গলমাঙ্গল্য, বরেণ্য, বরদ ও প্রতু, 
সেই নারায়ণকে ল্মরণ করিয়, সমুদয় কার্ধ্য' করিবে ॥ ৬০ ॥ বিষ্টি ও ব্যতিপাত সমস্ত এবং 
ছুর্নাীতিসস্ভব অন্যান্য আপৎসকল বিষ্ণুর নাম স্মরণ ক'রবামাত্র বিনষ্ট হইয়। থাঁকে | ৬১ 
তীর্থকোটিসহততর ব1 তীর্থকে।টিশত, নারায়ণ গ্রণামের ষোড়শী কলারও যোগ্য নহে ।। ৬২ ॥ 
পৃথিবীতে ষে সকল পবিদ্্ তীর্থ ও আয়তন আছে, [ফু নাম কীর্তনপ্রভাবে সে সকল প্রাপ্ত 
হওয়া যার ॥ ৬৩ ॥ শ্রীকুষ্ণের নমস্কারপরায়ণ পুরুষগণ যে যে লোক লাভ করেন, ব্রতী বা 
তপস্থিগণও ভাহ। প্রাপ্ত হন না ॥। ৬৪॥ যেব্যক্তি অন্যদেবতাভক্ত, সে মিছামিছিও কেশবের 
অর্চনা করিলে, সাধু ও পুণ্যশঈলগণের স্থানে গমন করিয়া থাকে ॥ ৬৫ স্মৃতরাং, সত্যসত্যই 
কেশবের পুজ| করিলে, বে কল পাওয়া যায়, লোকে বিশিষ্টবিধানে তপস্য। করিলেও, তাহা 
প্রাপ্ত হয় না ।। ৬৬ ॥ যেল্সমেধ। পুরুষগণ ত্রিষন্ধ্য বিষুর স্মরণ করে, তাহাদের উপবাঁসফল- 
প্রাপ্তি হয়, এবিষয়ে সনেহ নাই || ৬৭॥ 

অতএব, তুমি সতত শাপঢ কন্াহ্গসারে বিষুণর অর্চনা কর। তীয় ।প্রসার্েং পরম 
সিগদ্ধ প্রাপ্ত হইবে ॥ ৬৮॥ ভূমি তন্মনা, তত্তক্ত ও তদ্যাজী হও এবং তাহাকেই নমন্্ায়ী”্হ। 

পুঘক! তিনি দেবগণেরও ঈশ্বর । অতএব, তাহাকে আশ্রয় করিলেই, স্থখলংগ্রহ করিবে |৬৯ 
সেই বান্ছদেব আাদ্য। অনস্ত, অজর, অব্যয়, সর্বাব্রগ, পরক্রদ্ম ও পুরাণন্বদূপ। বিগতঙ্গাগ 
পুরুষগণ খুব ও শাশ্বতত্বরূপ বৈর্ধব পদ লাভ করেন ॥৭ ॥ যাহার! সুরবর নারায়ণকে "গতত 
ক্মরণ করে, তাহারা ধৌতপাগুরপটবিশিই রাজহংসের স্যার, হইয়! থাকে । যাহার! সকলের 

ঈ।শত| অচ্যুতকে নিত্য স্মরণ করে, তাহার সূঃসারসাগরজলের পার তরণ করিয়া! থাকে ॥9১। 
যাহার! সেই অপাপবিদ্ধ, পদ্মদলায়তলে।চন বাঙ্গদেবকে ধ্যংন করে, তাহারাও "অপাপবিদ্ধ 
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মতৃঃ পয়োধররসং ন পুনঃ পিবস্তি যে কীর্তয়স্তি বরদং বরপন্ম নাভং ॥ ৭২॥ শঙ্খান্তচক্রবর- 
চাপগদাসিহস্তং পন্মালয়াবদনপক্কজষট পদাখ্যং। নুনং প্রধস্তি সদনং মধুঘাতিনস্তে শৃথস্ত 
যে ভক্তিপর! মন্গষ্যাঃ'॥১৭৩ ॥ সংকীর্ত্যমানং ভগবস্তমাদামাজন্মপাপং যদকারি যৈস্ত । তে মুক্ত- 

পাপাঃ স্থথিনে। ভবস্তি যথামৃতপ্রাশনতর্পিতাশ্চ 1 ৭৪ ॥ তল্মান্ধ্যানং ম্মরণং কীর্তনং ব| নাম- 
শ্রবণং পঠতাং সঙ্জনানাং। কার্ধ্যং বিষ্টোঃ শ্রদ্দধানৈর্শন্থযোঃ পুঙ্গাতুল্যং তৎ প্রশংসস্তি 
দেবাঃ॥ ৭৫॥ বাহ্োন চান্তঃজরণেন যোগিবথাচ্চয়েৎ কেশবমীশিতারং। পুশ্পৈশ্চ পত্রৈ- 
খতুসস্তবৈশ্চ নূনং স পুজ্যে। বিধিবন্নরেণ ॥ ৭৬ | 

ইতি শ্রীবামনপুরাণে ভগবগ্প্রশংল! নাম চতুনবতিতমোধ্ধ্যায়ঃ ॥ ৯৪। 

পঞ্চনবতি তমোধ্ধ্যায়ঃ | 

বলিরুবাচ। ভবতা1 কথিতং সর্বং সমারাধ্য জনার্দনং। য1গতিঃ প্রাপ্যতে লোকে স 
চারাধ্যঃ কথঞ্চন ॥ ১॥ কেনার্চনেন দেবম্য প্রীতিঃ সমুপজায়তে ৷ কানি দাননি শল্তানি 
প্রীণনায় জগদগ,রোঃ ॥২॥ উপবাপাদিকং কার্ধ্যং কন্তান্তিথণাং মঙ্ছোদয়ং। ক]ুনি পুণ্যানি 
শক্তানি বিষুঃপুটিকরাণি বৈ॥ ৩ ॥ যচ্চান্যদ্রপি কর্তব্যং হুষ্টরূটপরনালনৈঃ। তদপ্যশেষং 
দৈত্যেন্ত্র মমাখ্যাতুমিহার্সি ॥ ৪ 

প্রহ্লাদ উবাচ। শ্রদ্দধাটৈর্ভকিপরৈঃ সমুদ্দিষ্ত জনার্দনং | দীঃস্তে যানি দাসানি তানি যাস্তি 
ন বৈ ক্ষযং|৫॥ তা এব তিথয়ঃ শস্তা যাস্বভ/চ্র্য জগৎপতিং। তচ্চিতত্তনসয়ে! ভূত্বা উপবানী 

হইয়! থাকে । যাহার! বরদ বরপন্রনাভ বিষুণর নাম কীর্তন করে, তাহাপ্দগকে আর জননীর 
পয়োধররস প'ন করিতে হয় ন11৭২।| যাহারা ভক্তিপর হইয়া, সেই শঙ্খ:জ-চক্রধর, শাঙ্গ 
ধন্ুদ্ধর, গঞ্দানিপাঁণি বাস্থদেবের নাম শ্রবণ করে, তাহারা তদীয় সদন প্রাপ্ত হয় ॥৭৩1॥ আজন্ম 
ষে পাপ কর! যায়, ভগবান্ মাঁধবের নাম কীর্তন করিলে, তৎসমস্ত পাঁতক হইতে মুক্ত এবং 
অমৃতাঁশীর স্তায় পরমতৃগু ও স্থখী হইতে পারা যায় ॥ ৭৪।| এইজন, শ্রদ্ধাশীল হইয়|, ভগবানের 
ধ্যান, স্মরণ, কীর্তন এবং তীয় নামপাঠে প্রবৃত্ত সঙ্জনগণের নিকট তাহার নাম শ্রবণ করা 
কর্তবা। দ্েবগণ তদীয় পুজার সমানে তত্সমস্তের প্রশংসা বরিয়া থাকেন । অস্তরে বাহিরে 
সেই দর্বেশ্বর কেশবের অর্চন। করিবে । খধতুনংভব পুষ্প ও পত্র প্রদান করিয়।, যথাবিধানে 
তদীয় পুর্গায় প্রবৃত্ত হইবে ॥ ৭৫ | 

ইতি শ্রীবামনপুরাণে ভগবৎ্প্রশংস! নাঁম চতুর্নবতিতম অধ্যায় ॥ ৯৪ ৫ 

বলি কাহ্লন, ভগবান্ কেশবের অভ্যর্চনা করি.ল, লোকে যে গতিলাভ করে, জাপনি 
তৎ্স করিলেন। এক্ষণে জিজ্ঞাস করি, কিরূপে তাহার অভ্যর্চনা করিতে হইবে? 
কি করিলে, তিনি প্রীতিষান হন? সেই জগদগুরুর শ্রীতিসমাধানার্থ কিরূপ দানই 
বা] বিহিত? ॥ ১॥ ২।॥ কোন্ তাথতে উপখালাদি কর্ধিলেই বা মহোদম্বল।ভ হয়? কিরূপ 

সকলই ব1 প্রশস্ত ও পুণ্যময়। যাহাদের অন্ুপ্তান করিল, বিষুঃ তুষ্ট হন।। ৩॥ হে 

তাহার সমুদ্ধায়ই অক্ষয় হইয়া! থাকে || ৫।| সেই লকল তিথই প্রশস্ত, যাহাতে *জগত্পতি 
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নর ভবেৎ ॥ ৬। পৃজিতেষু থিজেন্রেবু পূজিতত্ত জনার্দন:। যস্তান্ ঘেষ্টি স মৃঢ়াত্বা সযাতি 

মরকং জরবং॥ ৭॥ তানর্চয়েররে। ভক্তযা ত্রাহ্মণান্ বিুঃতৎপরঃ। এবমাহু হরি: পূর্বং ব্রাহ্মণ! 
মাষকী তন্ুঃ 1৮॥ ব্রান্মণে! নাবমস্তবে। বুধে! বাঁপাবুধোইপিবা। সোহপি দিব্যা তনুর্বিষেণ- 
স্তল্মাতং হ্যচয়েন্ররঃ ॥৯॥ তাণ্ঠেব চ প্রশস্তানি কুন্থমানি মহাস্থর। যানি ল্ছর্বর্ণযুক্তানি 
রসগন্ধযুতানি চ॥ ১* ॥ বিশেষতঃ গ্রবক্ষযামি পুণ্য/নি ঠিথিভিঃ সহ। জানানীহ প্রশত্তানি 
মাধবপ্রীণনায় ভূ॥ ১১। জাতীখতাহব। সমন; কুন্দং বছুপটং তা । বাণঞ্চ চম্পকাশোকং 

করবীরঞ্চ য ধিক! ॥ ১২॥ পারিভদ্বং পাটলা চ বকুণং গির্িশালিনী। তিনকং জপাকুম্থমং 
পীতকস্তগরত্বপি ॥১৩॥ এতাঁশি ছি প্রশস্তানি কুন্ুমান্চ্যতার্চনে। ন্থুরভীণি তথান্তানি 

বর্জগ্িত্ব। ভূ কেতকীং ॥ ১৪ ॥ বিশ্বপত্রং শমীপত্রং পত্রং ভূগ্গমূগাঙ্কয়ে:। তমালাম।লকীপত্রং 
শন্তঞ্চ হরিপূজনে ॥১৫॥ এবামপি হি পুষ্পাণি প্রশস্তান্তচ্চনে বিভোঃ। পল্পবাশুপি তেষাং 
স্থযঃ পত্বাণ্যচ্চ্বিধৌ হবেঃ ॥ ১৬॥ বীরুধাঞ্চ গ্রধালেন বর্তিষাঞ্চচ্চয়েক্সরঃ। নানাব্ধপৈশ্চান্গু- 
ভাবৈঃ কমলেন্সীবরাদ্দিভিঃ ॥ ১৭ ॥ প্রবালৈঃ শুচভিঃ হৃস্জলগ্রক্ষালিতৈর্বলে। বনম্পী- 

নামচ্চেত তথ! দুর্কাগ্রপল্লবৈঃ॥ ১৮ ॥ তখৈব প্রতিপৃঞ্জোণৌ। পত্রকুটালপল্লবৈঃ। চন্দনে- 
নাঙ্গুপিংপেত কুস্কুমেন চ যত্ুতঃ ॥ ১৯ ॥ উশীরপদ্পকাভ্যাং স তথা কালীয়কাদিন]। মহিষাথ্যং 

কণং দ্বারপিহলক* নাগরং তথা ॥ ২৯ ॥ শঙ্খজাতীকলং শ্রীশধুপনে স্থ্যঃ প্রিয়ণি বৈ। হবিষ। 
কৃত যে তু যবগোধুমশালয়ঃ | ২১ ॥ তিলমুদগাদয়ে! মাধা ব্রীহয়শ্চ প্রিয়া হরেঃ। গোদানানি 

অনার্দনের অভ্ভার্চনাপূর্রবক তচ্চিত্র ও তন্মর হইয়া, লোকে উপবাদ করিয়া থাকে !৬॥ 

বহুজেন্ত্রগণের পূজ। করিলে, জনীর্দন পুঁজিত হন। বের্হাদের দ্বেষ করে, দেই মৃদ্রাত্ম| এবং 
লেই নিশ্চন্ধ নরকে যায় ॥ ৭ । এইকারণে লোকে বিষ্ণতৎপর হইয়।, ত্রাঙ্গপদ্দিগকে ভক্তি- 

সহকারে পৃজ। ঝরিবে। হ্বয়ং হবি পূর্বে বলিয়াছেন, ব্রাঙ্জণগণ আমার শর র 8৮॥॥ অতএব, 

পণ্ডিত বা অপগ্ডিত হউন, কোন ব্রাঙ্গণেরই অবমাননা! করিতে নাই। ব্রাক্ষণই বিষুর দিব্য 
দেহ। এই কায়ণে তাহার অর্চনা! করিবে ॥ ৯॥ 

হে মহান্থন্ন! যাঁহার্দের রম আছে, গন্ধ আছে এবং বর্ণ আছে, তাণৃশ কুম্থম সকলই 

প্রশস্ত ॥ ১* ॥ তিথি সকলে যেন্ধপ দান করিলে, বিষুঃ প্রনন্ন হন, তাদৃশ প্রশস্ত দান সকল 

বিশেষরূপে কীর্তন করিব ॥ ১১।। জাতী, শতাহ্ব, কুন্ম, বন্ুপট, বাণ, চম্পক, অশোক, করবীর, 

মুখিকা | ১২॥ প।রিভন্ত্র, পাটল।, বকুল, িগিশাপিনী, তিলক, জপ] ও পীত তগর, এই নকল 

কুম্থম বিষুঃপুঙ্গায় প্রশন্ত। কেতকী (ভন্ন অগা সুগন্ধি কুন্ম সমন্তও খীরূপ.এপন্ত- 

ভাবাপন্ন | ১৩।। ১৪ ॥ বিশ্বপত্র, শমীপত্র, ভূঙ্গপত্র, মৃগান্কপত্র, তমাল ও আমলকী পত্র, 

হরিপূজার গ্রশন্ত ॥ ১৫।। ইহাদের পুষ্প নকলও বাস্থদেবপূজায় প্রশস্ত ইহাতে পল্লব 

সকলেও তরদীয় পৃজ। করা ঘ ইতে পারে & ১৬ বীরুধ ও বহিঃ নকলের প্রবাল ছাঁচিস্ওহার 

পূজা করিবে। তত্তিশ্ন। কমল ও ইন্দসীৰয়দি নাঁন!রূপ অন্ুভাব |) ১৭॥ বনম্পতিগণের জল- 

প্রক্ষালিত শুচি প্রবালদমূহ ও দূর্বগ্রপলব সমস্ত ঘারা তাহার অর্চনায় প্রবৃত্ত হইবে 8০৮ ॥। 
গত্রকৃটুল ও পল্পবহারাও তাহায় পূজা করা যাইতে পারে। কুষ্ুদ ও চন্দন দ্বাঁগ।, যত্তগহকারে 
তাহারে অনুলিপ্ত ॥ ১৯ ॥ এবং উন্ীর, পন্নক ও কালীরকাদি দ্বারা চর্চিত করিবে / মহ্যাধ্য 

কর্ণদার, সিহাক, নাগর ॥ ২৯॥ শব্ধ; জাতীফন, এই দকলের ধুপ মাধবেক্ শ্রীন্ঠি মমুস্তাবিত 
কয়ে। '/মবতলংস্কত বব, গোধুষ ও শালী ॥২১। তিল ও যুদ্গ প্রভৃতি এবং ঈ'ষ ও আছি, 
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পথিত্রাণি ভূমিদানানি যানি চ॥২২॥ বজ্্ামন্বর্দান|নি প্রীতয়ে মধুঘাতিনঃ। মাঘম'সে 

তিলাঃ শস্তাক্িলধেনুশ্চ দানব ॥ ২৩॥ ইন্ধনানি চ দেয়ানি মাধব প্রীরতামিতি। কান্তনে 
ত্রীহয়ে। বন্ত্রং তথা" কৃষ্ণাজিনাদিকং | ২৪॥ গোবিন্দ প্রীণনার্থধ্। দাঁতব্যং টিবি 
চৈত্রে বিচিত্রবন্ত্রাণি শয়নান্তাসনানি চ॥২৫॥ বিস্ঠোঃ শ্রীত্যর্থমেতানি দেয়ানি বঙ্গণেধু চ। 
গম্ধশালীনি বস্তনি বৈশাখে স্থরতীণি চ॥২৬। দেয়নি দিমুখ্োভে” মধুহ্ননতুষ্টঘ়ে। 
উদকৃত্তাবধেমুষ্চ তালবৃত্তং সচন্দনং। ব্রিবিক্রমন্য প্রীত্যর্থং দাতব্যং সাপুভিং সদা ॥ ২৭॥ 
সদ! ভবেৎ পুত্রধনেন ভ'্যায়া ঘুতশ্চ যে। বিষুঃগগতঃ সদ] ভবেৎ ॥২৮॥ শৃণোতি নিত্যং বিধি- 
বচ্চ ভক্ত্য। সংপূজস্নন্ যঃ প্রণভশ্চ বিষুঃং। স চাশমেধস্ত সদক্ষিণশ্য ফলং সমগ্রীং কিল হ্বীন- 
পাপঃ॥২৯॥ প্রাপ্পোতি দন্তশ্য স্বর্পভূমেরশ্বস্য গেন গবথম্য চৈৰব। নারী নরশ্চপি চ 
পাঁদ.মকং শুখন্ শুচিঃ পুণ্যতমঃ পৃথিব্যাং ॥ ৩০ ॥ লানে কৃতে তীর্ঘবরে স্থ্পুণ্যে গঙ্গাজলে 
নৈমিষপুক্ষরে বা। কে!কামুখে যৎ প্রবদস্তি বিপ্রাঃ গ্রয়াপমাসাদা চ মাঘমাসে ॥ ৩১ ॥ স তৎ- 
ফলং প্রপা চ বামনস্য সংকীর্তয়ন নাম্তমনাঃ পদং হি। গচ্ছেন্ময়া নারদ তেগ্য চোক্তং ধদ্রাজ- 
স্থয়স্য ফলং প্রযচ্ছেৎ ॥ ৩২ ॥ যদ্তুমিলোকে স্ুরলোকলত্যং মহৎ সুধং প্রাপ্য নরঃ সমগ্রং । 
প্রাপ্লোতি চাস্য শ্রবণান্সহর্ষে সৌত্রামণেনণস্তি চ সংশয়ে! মে ॥ ৩৩॥ র্রদ্য দানস্য চ ঘতৎ ফলং 

ভবে স্ু্্যদ্য চন্দ্রে গ্রহণে চ রাহোঃ। অনন্য দ্ানেন ফলং যথোক্তং বুভূক্ষিতে প্রাগুবয়ে চ 
সাগিকে ॥ ৩৪ ॥ ছুর্ভিক্ষনংপীড়িতপুত্রভার্ষ্যে জ্ঞানী সদাপোষণতত্পরে চ। দেবাগ্রি- 
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এই সকলও মবুস্নের প্রিয। গোঁদান, পবিত্র ভূমিদান ॥ ২২॥ বন্বদান, অন্নদান, স্বর্ণদান 
ক্কেশিমথনের প্রীতি বিধান করে। 

হেদানব! মাদঘমাসে তিল নকল ও তিলধেনু গ্রশস্ত ॥২৩॥ মাধব প্রীত হউন, ৰ'লয়া, 
ইন্ধন সকল প্রদান করিবে । 

ফাল্তনে ত্রীহু, বস্ত্র, কৃষ্ণাজিনাদি ॥ ২৪ ॥ গোবিনের ভীণনার্ধ প্রদান কারবে। 

চৈত্রে বিচিত্র বস্ত্র শয়ন ও আসন ॥২৫॥ এই সমস্ত প্রব্য বিষুরর ভ্রীতিকাম হইয়।, 
ব্রাহ্মণনাৎ করিবে। 

বৈশাখে গন্ধশালী ও জুরি দ্রব্য সকল ॥ ২৬॥ মবুন্থদনের তুষ্টিমানসে ' থিজমুখ্যদ্িগকে 
দান করিবে । তৎ্কালে সাধ্গণ উদকুন্ত, ধেঙ্ছ, তালবৃস্ত, চনান, ত্রিবিক্রমের ভরীত্যর্থ প্রদান 
করিবেন ॥ ২৭ ॥ 

যে ব্যক্তি সর্বদ1 বিষুগত, সে সর্বদা ভাষা ও পুত্রধৃত হইয| থাকে ॥ ৯৮ ॥ যে ব্যঞ্জি 
নিতা ভক্তিসম্পন্ন হইয়া, প্রণতিপূর্রবক বিষুর পুঙ্জা করত, সর্বদ1 তাহার নাম শ্রবণ করে, সে 
হীনগ।”* হইয়া, সদক্ষিণ অশ্বমেধ যজ্বের ফল ভোগ করিয়া থাকে ॥২৯। যে স্ত্রী ব1 পুরুষ 
শুচি হইয়।“দাঘনপুরাণের একপাদও শ্রবণ করে, পেই পৃথিবীতে পুণ্যতম। এবং সেই প্রদত্ত 
বর্ণ, তম, অন, গে|, নাগ ও রথের ফল প্রাপ্ত হয়॥ ৩*॥ পরমপবিত্র তীর্থবয়ে, গঙ্গাজলে, 
নৈমধে গুকুরে অথবা কোকামুখে স্নান করিলে, কিংবা! মাঘমাসে প্রয়াগে সমাগত হইলে, 

ব্রাহ্মণের! যে ফল নির্দেশ করেন ॥ ৩১ ॥ বামনপুর'ণের পাদমাত্র একমনে সংকীর্তন করিলে, 

তাছশ-ফললাভর্ধয় । হে নারদ! আমি তোমারে বলিতেছি, রাজন্থয়ধজ্ৰের যে ফল ॥ ৩২ ॥ 
এই. গ্মনপুলর্দ শ্রবণ করিলে, তাৃশফললাভ হয় এবং স্থরলোকে ও ভূমিলে'কে মহৎ স্ুথ 
প্রাপ্ত হয়া যায় ॥ ৩৩ ॥ কৃর্ধ্য ও চন্্রগ্রহণসময়ে রত্রদান করিলে, যে ফল, অথবা, বুভৃক্ষত 
সাগ্রিক রাবণ অন্ন দান করিলে যে ফল ॥ ৩৪ ॥ অখব হূর্ভিক্ষে যাহার পুত্র ও ভার্ধযা সংপীড়িত 
হইয়াছে, ভর্ষহাকে জন্ন দিলে যেফল; সর্ব! পোষণজত্পর. পিত মাত র (সবাততপর- দক 

৫৫ 
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বিপ্রর্ধিরতে চ পিত্োঃ ন্ুতে তথা ভ্রাতরি দ্োষ্ঠমাসে ॥ ৩৫ ॥ যত ফলং তৎ প্রবদস্তি দেবাঠি স 
তৎ্কলং লভতে চান্য পাঠাৎ। চতুর্দশং বামনমাহরগ্যং করতে চ বন্যাঘচয়ানি নাশং। প্রধাস্তি 
নাস্ত্যত চ সংগয়ে! মে মহাস্তি পাপান্যপি নারদাশড ॥ ৩৬॥ পাঠাৎ সংখবণাদ্বিপ্র শ্রবণাদদপি 
কম্ত চ। নগ্তত্ত সর্বপাপানি বামনম্ত সদ মুনে ॥ ৩৭॥ উপানদয,গলং ছত্রং লবগামলকা- 

দিকং। আবাট়ে বামনশ্রীত্যৈে দাতব্যানি বিপশ্চিতা ॥ ৩৮ ॥ মাসি ভাগ্বপদে দন্যাৎ পায়সং 
মধুসর্পিষী। হ্ববীকেশপ্রীণনার্থং লবণং সগুড়ৌদনং॥ ৩৯॥ নীলং তুরগং বৃষতং দধিতাায়- 
সার্দিকং। প্রীত্যর্থং পন্সনাভস্য দেয়মান্বযুজে নরৈঃ ॥ ৪০ ॥ রঙ্রতং কনকদীপান্মণিমুক্তাফলা- 
দিকং॥ ।যোদয়ল্য তুষ্্র্থং প্রদদ্যাৎ কার্তিকে নরঃ॥ ৪১ ॥ খরোষ্ট্ীশ্বতক্লান্।গাঞ্শ কটাদ্য- 
মজাবিকং। দাভব্যং কেশবপ্রীত্যে মাঁসি মার্গশিরে নরৈঃ ॥ ৪২॥ প্রাসাদনগরাদীনি গৃহপ্রাবর- 
াদিকং। বামনপ্য ভু তুষ্ট্র্থ, পৌষে দেয়ানি ভক্তিতঃ ॥ ৪৩ ॥ দাসীদাসমলক্কারমন্্ং বড় স- 
সংযুতং। পুরুষোত্মন্য তুষ্ট্র্থং প্রদেয়ং সার্ব্বকামিকং ॥ ৪৪ ॥ যদশখদিষ্টতমং কিঞ্চদিষাপাস্য 
গুচিগূরহে। তত্তদ্ধি দেয়ং প্রীত্যর্থ, দেবদেবপ্য চক্রিণঃ ॥ 9৫ যঃং কারয়েম্ন্দিরং ফেশবন্য 
পুণযাল্লোকান্ স জয়েচ্ছান্খতান্ ব1। দত্বারামান্ পুম্পফঙাভিপন্নান্ স ভুংক্তে কামতঃ গ্লাঘ- 
নীয়ান্ ॥ ৪৬ ॥০ পিতামহুস্য পুরতঃ কুলান্তষ্টোত্য়াণি তু । কারয়েদাত্মন। সার্ঘং বিষোলার্্মন্দির- 
কারকঃ॥ ৪৭ ॥ ইমাশ্চ পিতরে] দেবা গাথা গায়ভ্তি যোগিনঃ। পুরতো যতৃসিংহস্য হামোঘন্য 

অগ্নি ব্রাহ্মণ ও ধিগণের পরিচর্য্যাতত্পর এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি প্রীতিপর হইলে, যে ফল 
দনেবগণ নির্দেশ করিয়াছেন, বামনপুবাঁণ পাঠ করিলে, সেই ফলল|ভ হয়। এই বাষনপুরাঁণ 
পুয়াণ সকলের মধ্যে চতুর্দশ ও উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত । ইহ] শ্রবণ করিলে, পাঁপ সকল 
বিন হয়; নারদ! মহাপাপ সকলও আশু লয় পাইয়া থাকে; এ বিষয়ে সংশয় 
নাই 1 ৩৫॥৩৬॥ হেমুনে! নর্ধদ। বামনপুরাণের পাঠ ও শ্রবণ করিলে, এবং অন্যকে শ্রবণ 
করাইলে, সর্ববিধ পাপ পরিহৃত হয় ॥ ৩৭। 

বিপশ্চিৎ ব্যক্তি আযাঢ়মাসে উপানদ্যুগল, ছত্র, লবণ, আমলকাদি বানের গ্রীত্যর্থ 
প্রদান করিবেন ॥ ৩৮ ॥ 

ভাদ্রপদে পায়স, মধূ, সর্পিঃঃ লবণ ও গুড়োদন হাষীকেশের গ্রীণনার্থ প্রদান করিবেন ॥ ৩৯ ॥ 

নীলবর্ণ তুরগ ও বৃষ, দধি, তাঅ ও আয়সাদি পন্মনাভের গ্রীত্যর্থ আশ্বিনমাসে প্রদান করিবে 19০। 
কার্তিকমাসে দামোদরের গ্রীতিকাঁম হইয়া, রজত, কনক প, মণি ও মুক্তাফলাি গ্রদন 

করিষে 1 ৪১ ॥ 
অগ্রহ'য়ণ মাসে কেশবের প্রীত্যর্থ খর, উট, অশ্বতর, নাগ, শকট ও অজাঁবিক প্রদান 

করিবে ॥ ৪২॥ রা 
পৌবম।সে বামনের তৃষ্্র্থ ভক্তিযুক্ত হইয়া, প্রীনাদ, নগরাদি ও গৃহপ্রাবরঃ্নত্ি. এদ!ন 

করিবে ॥ ৪৩॥ তদ্ব্যতীত, দাসী, দান, অলঙ্কার, জন, ছয়গ্রকার রস, এই সকল দ্রব্য পুক্তুষো- 
তরমের প্রীত্যর্থ প্রদান করিবে ॥ ৪৪ ॥ ফলতঃ, যে যে দ্রব্য ইইতম, শুচি হইয়া, সেই £5৫ দ্রবাই 
দেঘদেব চক্রির শ্রীত্যর্থ প্রদান করিতে হইবে 1 ৪৫॥ 

যে ব্যক্তি কেশবের উদ্দেশে মন্দির প্রতি করে, সে পবিত্র শাশ্বত লোক সঞ্খ জয় কনিয! 
থকে। পুষ্পকলাভিলম্পন্ন আরাম দান করিলে, ইচ্ছান্থসারে শ্লাঘনীয় ভোগ 'মক্ব*তাগ 
করতে পারা যায় ॥ ৪৬ ॥ 

যে ব্যক্ত বিষুর় মন্দির নির্মাণ করে, সে পিতামহের পুরতঃ অষ্টোতর কুল রে সহিত 

গ্লীতিষ্ঠ।পিত/ক্রিয়! থাকে ॥ ৪৭ ॥ পিতৃগণ, দ্লেবগণ ও যোগিগণ এবং তপসশ্থিগণ, সকলে অমোঘ- 
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পান্নঃ ।' ৪৮॥ অপিনঃ শ্বকুলে কশ্চিদ্িযুঃভক্ষো! ভবিব্যতি। হরিমন্দিরকর্ভ। যে। ভবিষ/তি 
ওচিত্রতঃ ॥৪৯। অপি নঃ সম্ভতৌ জায়েছিফ লয়বিলেপকঃ।  সংমার্জনঞ্চ ধন্মাত্বা করিষ্যতি চ 
তক্তিতঃ॥৫০॥ অপি'নঃ সম্ভতৌ জাতো ধবজং কেশবমন্দিরে। দাসাতে দেবদেবায় দীপং পুষ্পাহ- 
লেপনং ॥৫১॥ অপি নঃ সকুলে ভূয়াদেকাদশ্ঠাং হিযো নরঃ। করিয্যতুপবালঞ্চ দর্বপাতক- 
হানিদং 1৫২1 মহাপাতকযুক্কে! ব| পাঁতকী চোপপাতকী। বিমুক্তপাপো। ভবতি বিষ্ঃশাবসথচিত্র- 
কৎ॥ ৫৩॥ ইথং পিতণাং বচনং ক্রুত্ব। নৃপতিসত্তমঃ | দেবতায়তনং ভূমাং স্বয়ধশলিখতাস্থুর ॥৫৪। 
বিভূতিভিঃ কেশবস্ঠ কেশবায়তনান্তথ । চিত্রয়ামীস শুচিভিঃ পঞ্চবর্ণৈস্ত চিন্রকৈঃ 1৫৫। দীপপাত্রাণি 
বিধিবদাম্থদেবালয়ে বলে। স্বর্ণ, তৈনপূর্ণানি স্বতপূর্ণানি চ্বয়ং ॥ ৫৬॥ নানাবর্ণ। বৈজয়ন্তযো 
মহারজতরংজিতাঃ। মঞ্রিষ্ঠানবরংগীয়াঃ শ্বেতপাটলিকশ্রিভাঃ ॥ ৫৭ ॥ আরাম বিবিধ! হদ 
পুষ্প ঢ্যাঃ ফলশালিনঃ | লতাপল্লবসংচ্ছন্ল৷ দেবদারুভিরাবৃতাঃ ॥ ৫৮॥ কারিতালক্ক চামঞ্চাধি- 

ঠিতাঃ কুশলৈর্জনৈ:। রাগাগন্ধর্ববিধানজ্ৈ: রতুদংস্কারিভিদূর্টেঃ ॥ ৫৯॥ তেষু পিত্যং প্রপৃজ্যন্তে 
যতয়ো ত্রক্ষচারিণঃ। শ্রোন্রয়া দ।নসম্পন্ন। দীনাদ্ধবিকালদয়ঃ ॥৬* | ইখং স নৃপতিভূ্! 
শ্রদঘধানে! জিতোক্দ্রয়ঃ । জ্যামঘে। বিষুশিলয়ঙগত ইত্যনুশুক্রম ॥ ৬১ ॥ সর্ষপপা স তৈলেন 

মধুকগসসন্তবৈঃ | দীপপ্রদানান্নরকা নন্ধতামিশ্রসংজ্ঞক,ন্। তীত্ব? স ভার্ধ্যয়। ব্ন্মন্ বিষুঃলোক- 
মগাত্ততঃ ॥ ৬২ ॥ ৬৩॥ তমেব চাঁদ্যাপি বলে মার্গং জ্যামঘকারিতং । ব্রতত্তি নরশার্দুলা বিষু- 
লোকং জিগীষবঃ ॥ ৬৪ ॥ তলন্মাত্বমপি রাজেন্দ্র কারয়স্বালয়ং হরেঃ। তমচ্চয়ন্থ বত্েন ত্রাঙ্গপাংশ্চ 

দরূপ যছুদিংহের পুরতঃ এইরূপ গান করেন । ৪৮॥ আম'দের বংশে কি বিষুঃভক্ত পুরুষ 
জন্মিবে, যে হরিমন্দির প্রতিষ্ঠ। করিবে ও শুচিত্রত হইবে ॥ ৪৯ ॥ অথবা, আমাদের দম্ততিগণের 
মধ্যে কি বিষ্কর আলগ্পবিলেপক কেহ জন্সিবে, যে ধর্মাত্বা ভক্তিযুক্ত হইয়া, সংমার্জন 
করিবে? ॥ &* ॥ অথবা, আমাদের নষ্ততিগণের মধ্যে কি কেহ কেশবমনিরে ধ্বজ দান, 
সেই দেবদোবের উদ্দেশে দীপ প্রদান ও পুষ্পান্থলেপন সংবিধান করিবে &॥ ৫১॥ অথবা, 
আমাদের কূলে কি এরূপ কেহ জন্মিবে, যে একাদ্শীতে র্বপাতকবিনাশন উপবাস 
করিবে? ॥ ৫২॥ যে ব্যক্তি বিষ্ণুর আবসথ চিত্রিত করে, সে মহাপাতকী, পাতকী অথব| 
উপপাতকী হইলেও, বিমুক্তপাতক হইয়া! থাকে ॥ ৫৩ | 

নৃপতিসত্তম জ্যামঘ পিতৃগণের এই বচন শ্রবণ করিয়া, শ্বয়ং ভূমিতে দেবতালয় লিখিত 1৫৪1 
এবং বিভূতি, তথ| বিচিত্র ও পরমপবিত্র পঞ্চবর্ণ বার কেশবের আয়তনসকলও চিত্রিত করি- 
লেন।। ৫৫॥ অনন্তর, বাস্থদেবের আলয়ে স্থবর্ণনির্খিত, তৈলপুর্ণ, ঘ্বৃতপৃরিত বিবিধ দীপপান্র 
ঘ্ান্িধে দ্ান॥৫৬।॥ মহারজতরঞ্িত নানাবর্ণ বৈঙ্গয়ভ্ভী, শ্বেতপাটলিকাশ্রিতা নবরঙ্গীয়া 
মজিঠ। | । পুষ্পাঢ্য ও ফগসম্পন্ন লতাপল্রবে আচ্ছন্ন ও দেব রুসমাকীর্ণ বিবিধ মনোরম 
অরর্ন।। ৫৮২॥ এবং অলঙ্কৃত বহুবিধ মধ, প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন । যাহারা রাগ ও গন্ধর্ববিধান 

পর, রতসংস্কার স্থনিপুণ, তাদৃশ চ্ছনিপুণ ও দৃঢ়ম্বভাব ব্যক্তিগণ দ্বারা এ সকল নির্মম; 
করাইয়। লইলেন ॥ ৫৯ & এবং সর্ব! সেই সকলে যতিগণ, ব্রচ্মচারিগণ, দানসম্পন্ন শ্রোন্রিয়গণ, 

২ অন্ধ ওটকলাদি ব্যক্তিগণের পৃজা করিতে লাগিলেন ॥। ৬০॥ আমরা শুনিয়াছি, নৃপতি 
ঘ দীপ শ্রদ্ধাশীল ও জিতেক্জিয় হইয়, বিষুঃিলয়ে গমন ক'রযাছিলেন ॥ ৬১॥ তিন 

মধুকষঈ-নযুক্ত সর্ষপতৈলের দীপ প্রদ্দান করিয়া, অন্ধতামিত্র নরক হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ভার্ধ্যার 
সহিত খ্রখলোক প্রাপ্ত হন ॥ ৬২। ৬৩৪ (বষ্ণলোকজিগীযু নরশার্দুল পুরুষগণ অদ্যাপি 

জ্যামঘের/ অন্গঠিত উল্লিখিত পদবীর অনুসরণ করিযা! থাকেন ॥। ৬৪॥ অতএব, রাজন ! তু'মও 
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বছৃশ্রুতান্ ॥ ৬৫1 পৌরাণিক!ন্ বিশেষেণ সদাচাররতান্ শুচীন্। বাঁসোভিভূ'ষণৈ ধত্ৈ 
গ্বোভিভূকনকাদিভিঃ | বিভবে লতি দেবস্য প্রীণনং কু চক্রিণঃ ॥ ৬৬॥ এরং ক্রিয়াযোগরতসয 
তেদ নূনং মুরারিঃ শুভদে! ভবিব্যতি। নর! ন সীদস্তি বলে সমাশ্রিতা“বিভুং জগন্নাথমনন্ত- 
মচ্যুতং ॥৬৭॥ প্রহনাদঃ স তদা চোজ। প্ুনর্নগরমধ্যগাৎ ॥ ৬৮ ॥ 

পুলন্ত্য উবাচ। ইত্যেবমুক্ত,1 বচনন্দিভীশ্বরে। বৈরোচনং সত্যমগতমং হি। সংপৃক্জিতত্তেন 
বিমুক্িমাযযৌ সংপূর্ণকামে। হরপাদতক্তঃ ॥ ৬৯॥ গতে হি তাল্মন্ মু'দতে পিতাঁমছে বলের্বভৌ 
মন্দিরমিন্দুবর্ণং। মহেন্্রশিলিপ্রবরোথ কেশবং স কারয়ামাল মহামহীয়।ন্॥ ৭০॥ স্বয়ং 
স্বত.ধর্যাসহিতশ্চক্কার দেবালয়ে মার্জনলেপনাদিকাঃ । কিয় মহাজ্বা যবশর্করাদ্যা বলিং চ- 
কারাপ্র“ভমং মধুদ্রাহঃ ॥ ৭১॥ দীপপ্রদানং শ্বয়মায়তাক্ষী বিদ্ধ্যাবলী বিষ্্গৃহে চকার। 
গেছং ন ধর্ণগ্রহণং চ ধীমান পৌরাণিকৈর্বিপ্রবরৈরকারয়ৎ ॥ ৭২৪ তথাবিধশ্য|সুর পুজবস্থ 
ধর্মান্মার্গে প্রতিসংস্থিতস্য। জগ্পতিপ্দিব্যবপুর্জনার্দনস্তস্থৌ মহাত্মা বলিরক্ষণায় ॥ ৭৩। 
হু্ধ্যাযুতাতং মুসণং প্রগৃহ নিদ্রন্ স হষ্টানরিয থপালান্। ঘ্ারি স্থিতে! ন গ্রদদৌ প্রবেশং 
প্রাকারগু-প্তী বলিনে। গৃহে তু॥ ৭৪ ॥ দ্বার প্তিতে ধাতরি রক্ষপালে নারায়ণে সর্বগুণাভিরামে | 

প্রানাদমধ্যে হৃরিমীশিতারমভ্যর্চগামাস আ্তরর্ষিমুখং ॥ ৭৫॥ স এবমাস্তে শ্ররাঙ বলিস্ত 
সমর্চয়ন্বৈ হরিপাদপস্কজে। সন্মার নিত্যং হরিভাষিভানি স তস্য জাতো বিনয়ান্কৃশন্ম ॥ ৭৬॥ 
ইদং চ বৃতং সপপাঠ দৈত্যরাঙজ্মরন্ স্বাক্যানি গুরোঠ শুভাপি। তথ্যানি পথ্যানি পরত্র 

ভগবানের আলঙ্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া যত্ুপহকারে বহুশ্রুত ব্রাহ্ষণগণের পুজা কর ॥ ৬৫॥ 
বিশেষতঃ, ধাহারা পৌরাণিক, নদাচাররত, শুচিন্বভাব, তীহ।দিগকে বন্ত্র, ভূষণ, রহ, গো, 
ভূমি ওকনকাদি প্রদানপূর্বক অর্চন। কর।।৬৬॥ বিভব থাকিতে, চক্র প্রীত সম্পাদন 
করিবালপ্। এইরূপে ক্রিয়াযোগে রত হইলে, মুর|ঁব !নশ্চয়ই তোমার মঙ্গলবিধাঁন করিবেন । 
অনস্ত ও অচু/তম্বরূপ, সর্বব্যাশী, জগন্নাথের সমাশ্রিত পুস্যগণ কে।নকালেই অবদন্ন হন না ॥৬৭॥ 
প্রহলাদ এইরূপ উপদেশ দিয়া, পুনরায় নগরে গমন করিলেন ॥ ৬৮ ॥ 

পুলন্ত্য কহিলেন, হ'রপাদভক্ত দিতীশ্বর প্রহল!দ বলিকে এইরূপ ত্য ও অন্ুত্তম বচনপ্রয়োগ 

করিয়া, তৎঙ্কর্তৃক সংপূজিত, ও সর্বধা অঃগ্তক।ম হইয়া, বিমুক্তিলাভ করিলেন ॥ ৬৯ | 
পিতামহ প্রহ্লাদ মুদ্দিতমাননে প্রস্থান করলে, কলির ইন্দুবর্ণ মন্দির পরম শোভমাঁন, হইল । 

মহামহীয়ান্ মক্ধেক্্ শিঙ্গিপ্রবর কেশবের নির্মণ করিয়। দ্রিলেন ॥ ৭০ ॥ বলি স্বয়ং ভার্ধ্যার 
নহিত দেবালধের মাঞ্জন ও লেপশাপি কার্য করিতে লাগলেন। এবং যব ও শর্করা দ দ্বার! 
অগ্রাতিম খলিধিধান করিলেন ॥ ৭১ ॥ আর তাক্ী বন্ধা-লী স্বয়ং বিুঃগৃহে দীপ দান করিতে 
লাগিলেন। এবং ধীমান বলি পেরাণিক বিপ্রবরগণ্র সাহার্ট্যে ধন্বগ্রহণ গেয়ুস”।, দন" 

প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৭২ ॥ অন্রপুক্গব বলি এইবপে ধর্্মার্গে গ্রতিসংস্থিত হইলে €বদ্গৃৎ্পতি, 
দিবাবপু পরুমায্স। বাস্থদেব তাহার রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ৭৩1॥ তিনি ুস্ব্যাযুতস্প্রভ 
মুষলগ্রহণ ও তু শুমুথপতিদিগের সংহরণপূর্বক বলির দ্বারদেশ আশ্রয় করিয়া পাইলেন") 
প্রকারগুপ্তিবিশিই বলিগৃক্কে কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেন ন1॥ ৭৪। 

সকলের বিধাতা, নর্ববগুণাভির!ম নারায়ণ রক্ষকার্ধে নিযুক্ত হইয়া, দ্বারটেংশ অবস্থিত 
ক'রলে, বলি গ্রালাদমধ্যে স্তাহার অঙ্চনা করিতে লাগিলেন ॥ ৭৫॥ অন্ুরপতি ধত্রে. ধরি- 
পাদপন্কজপুজ1 ও নিতা তর্দীয় বচননমস্ত স্মরণ করত উক্তবূপে কালযাপনে প্রবৃত্ত এবং ভগব!ন্ 
তাহার বিনয়াঙ্কুশন্বপীপ হইলেন ॥৭৬॥ তদীয় পিত'মহু ও গুরু ইন্দ্রসদৃশ গুহলার্দ যেসকল 
কথ! বলি+! /ালেন, তৎ্সমন্ত তাহার স্মতিপথে সর্ধদাই বিরাক্ষমান রহিল । সেই সঞ্কল বাকা 
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এচহ পিতামহস্যেন্্রমস্য বীরঃ ॥ ৭৭ ॥ যে বৃদ্ধবাক্যানি লমাচরস্তি শ্রতব। ছকক্তান্যপি পূর্বতস্ত। 
নিগ্ধানি পশ্চান্নবন'তগুদ্ধা মোদন্তি তে নাত্র বিচার্ধ্যমন্তি ॥ ৭৮ ॥ আপড়ুজঙগদইন্য মন্ত্রহীলস্য 
সর্বদা । বৃদ্ধবাক্যোবধান্তের কুর্বস্তি কিল নির্বিষং ॥ ৭৯॥ বুদ্ববাক্যামৃতং পীতা। তছুক্কান্তমুমন্ত 
চ। য]তৃপ্ডির্জায়তে পুংসাং পোমপানে কুতন্তথা ॥৮০॥ আপত্বৌ পতিতানাং যেষাং 
বৃদ্ধা ন সন্তিশাস্তারঃ। তে শেচাা বন্ধংনাং জীবস্তোইপীহ মৃততুল্যাঃ ॥ ৮১ ॥ আপদ্গ্রা- 

গৃহীতানাং বৃদ্ধাঃ সম্তি ন পঞ্ডিত!ঃ। এবাং মোঁক্ষযিতারে। বৈ তেষাং শান্তির্ণবিদ্যতে ॥ ৮২ ॥ 
আপজ্জলনিমগ্রানাং াহ্য়তাং ব্যসনোশ্মিভঃ | বৃদ্ধবাটক্যর্বিন] নূনং নৈবোত্বারঃ 
কথন ॥ ৮৩ | 

পুলস্ত্য উবাচ | তশ্ম!দেঘ| বৃদ্ধবাক্ষ্যানি শৃণুযাদ্দিদধাি বা। স সদ্য; সিদ্ধিমাপ্পোতি যথ| 
বৈরোচনির্বলিঃ ॥৮৪ ॥ এতন্ময| পুণাতমং পুরাণং তুভ্যং তথা নারদ কীর্তিতং বৈ। শ্রত্বাচ 
কীন্ক্য। পরয়। সমেতে। ভক্ত] চ বিষ্টোঃ পদমভুটপতি ॥ ৮৫ ॥ যথ। পাপানি পুয়ংতে গঙ্গাবারি- 
বিগাহনাৎ। তথ। পুরাণশ্রবণাদ্ররতানাং হি নাশনং ॥৮৬॥ ন তসা রোগাজায়স্তে ন 
বিষং চাতিচারিকং ॥ শরীরে চ কুলে ব্রদ্দন্ যঃ শুণোতীহ বামনং ॥৮৭ ॥ ইদং প্রহদ্যং পরমং 
তবোক্তং ন বাচামেবং হরিভঙ্জিবঞ্জিতে। দ্বিজস্য নিন্দারতিহীনতারতে সহ্েতৃবাক্যাদৃত্ত- 
পাপসত্বে ॥৮৮॥ নমো নমঃ কারণবামনাঁক় নানায়ণায়ামিতবিক্রমায় । শ্রীশাঁঞ্গ চক্র।সি- 

থেমন উভযলে'কেই হিতকর, সেইবপ যাথার্থযগড€ণ বিভূষিত ও পরমমঙ্গলাবহ। তিনি সর্বদই 
তাহা বক্ষ।মাণ বিধানে পাঠ করিতে ল.গিলেন ॥ ৭৭ & বৃদ্ধগণের বাক্যপরম্পরা আপাতত: 
হুরুক্ত হইলেও, পরিণামে ন্িগ্ধভাবাপন্ন । হারা তত্নমস্ত শ্রবণ করিয়।, পালন করে, 
তাহাক] নবনীতের ন্যার শুদ্ধ ও সতত হর্দযুক্ত হয়, এবিবয়ে বিচারণ। নাই ॥৭৮॥ বুদ্ধগণের 
বাকারূপ ওষধই আপদ্দূপ ভূজঙ্গ কর্তৃক দষ্ট মন্ত্রহীন ব্যক্তিকে নির্ব্বষ করিয়! থাকে ॥ ৭৯। 
বৃদ্ধগণের বাকা।মৃত পান ও ত'হাদের উক্তি অনুমোদন কারয়।, যেরূপ তৃপ্তি জন্মে, সোমপানেও 

নেরূপ হয না॥ ৮০ ॥ ধে সকঙ্গ আপদ্গত ব্যক্তিরদিগকে বৃদ্ধগন শাসন করেন না, তাহার। 
বন্ধুগণের শোচা হই! থাকে । কেনন।, তাহারা জী।বতনত্তে৪ ঘৃততুল্য ॥ ৮১ ॥ পণ্ডিত বৃদ্ধগণ 
আপদ্গ্রাহগৃহীত ব্যক্তিদগকে ধর্দ মোচন ন। করেন, তাহ। হুইলে, তাহ'দের আর কোনরূপেই 

মুক্তি হয় না ॥৮২॥ আপদ্বপ জলে মগ্ন ও ব্যননন্ধপ উন্ষি কর্তৃক হিযমাঁণ বাক্তিগণ বৃদ্ধদগের 
বাক্য ব্যতিরেকে কোনমতেই উত্তীর্ণ হয় না ॥ ৮৩। 

পুস্ত্ত্যু কহিলেন, এই কারণে যে বাক্তি বৃদ্ধগণের বাক্য শ্রবণ ও প|লন করে, দে বিরোচন- 

পুবব তি সদ পিৰ্ধি প্রাপ্ত হয় ॥ ৮৪॥ হে নারদ! তোমার নিকট এই থে পুণ্যতম 
রি ক'রল!ম, পরমভক্তিসহঙ্কারে ইহ! শ্রবণ ব1 কীর্তন করিলে, বিষু,পদ প্রাপ্ত 
২ওয়াপ্বীরখ। ৮৫ ॥ গঙ্গাবারিবিগাহন করিলে, যেরূপ পাঁপলকল [বিনষ্ট হয়, সেইরূপ এই পুরাণ 

শ্রবণ কবিলে, ছু'রতসমস্ত নিরন্ত হইয়। থাঁকে ॥৮৬॥ ব্রহ্মন্! যে ব্যক্তি এই বামনপুরাণ শ্রবণ 
বর, তাহার শসীর ও কুল র্ধথ। রোগশৃন্ভ হয় এবং আভিচারিক বিগ তাহাতে লব্বপ্রবেশ 

হয়) ০৮৭ ॥ এই যে তোমার নিকট পরমরহুন্ত কীর্তন করিলাম, হরিভক্তিবর্জিত ব্যক্তির 
নিকট্ট হা প্রকাশ: করিও না। দ্বিজগণের নিনারত পাপান্। বাক্তিপিগকেও ইহা 
বলও মন) ৮৮ ॥ 

কারধ-ব|মনরূপী অমিতবিক্রম নার|য়ণকে ঘারংবার নমস্কার । শ্রীশ্। ৮, খঙ্জগা ও 
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গদাধকায় নমোত্ত তন্মৈ পুরুযোতমায় ॥৮৯॥ ইথং বদেদেষ] নিয়তং মন্থুষ্যঃ কুষ্চভাবনঃ 
তপা বিষুপদং মোকং দদাতি সুরপূজিতঃ॥ ৯ ॥ বাঁচকায় প্রদাতবুঙ্গোতৃম্বর্ণবিভৃষণং | 
বিভখাঠাং ন কর্তব্যং কুর্বন্ শ্রবণনাশকং | ৯১॥ ত্রিসন্ধ্যং চ পঠন্ শৃখন্+সর্বপাপপ্রণাশনং। 
অহ্য়ারফিতং বিগ্রঃ সর্বদম্পত্প্রদায়কম্ ॥ ৯২। 

ইতি শ্রীবামনপুরা।ণ পুলগ্ত্যন|রদসংবাদে পঞ্চনবতিতমোহ্ধ্যায়ঃ ॥ ৯৫ ॥ 

শুভমস্ত। শ্রীকুষার্পিতমন্তর ॥ 

গদ্দাধর পুরুযোত্তমকে নমস্কার ॥ ৮৯॥ যেব্যক্তি নিয়ত এরূপ বলিয়। থাকে, স্ুরপুর্দিত হরি 
সেই কৃষ্ণতক্ত পুরুষকে মোক্ষ ও বিষুঃপদ প্রদান করেন । ৯*॥ 

বামনপুরাীর বাঁচককে গো, ভূ, ন্বর্ণবিভৃষণ, প্রদ্দান করিবে। বিত্তশাঠ্য প্রদর্শন করিবে 

না; করিলে, শ্রবণফল বিনষ্ট হয় ॥ ৯০1 ত্রিসন্ধ্য ইহা পাঠ ও শ্রবণ করিলে, সর্ববিধ পাপ 

বিনাশ পায়। অশ্ুয়ারহিত হইয়। পাঠ ক'রলে, সর্বপ্রকার সম্পৎ অধিগত হুইযা থাকে । ৯২॥ 

ইতি শ্রীবামনপুরাণের পাঠশ্রবণনামক পঞ্চনবতিতম অধ্যায় ৯৫। 

মহাৰামনপুরাণ সম্পূর্ণ । 


























